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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 
05-03 t/m 11-03 Jantje Beton 
12-03 t/m 18-03 Amnesty International 
19-03 t/m 25-03 Reuma Nederland 

Evenementen 
25-03 t/m 25-03 Open Huis Gemeentehuis 

Kijk voor meer informatie op 
www.renswoude.nl/ek 
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Woondeal okay, maar met behoud van het dorpse 
karakter   
Onlangs sprak ik in Renswoude twee jonge mensen. 
Een kapster van 25 en een agent van 28 jaar. Aardige 
en hardwerkende Nederlanders met een modaal 
inkomen. Beiden vertelden me, ‘graag in het dorp te 
blijven, maar nog altijd thuis te wonen. Er zijn gewoon 
te weinig woningen en nog te duur ook’. In heel 
Nederland kunnen teveel mensen geen woning 
betrekken, maar wat doet de B.V. Nederland hier aan? 
 
De Woondeal is een overheidsinitiatief met het streven 
om via alle provincies en gemeenten in Nederland vóór 2040 900.000 nieuwe 
woningen te gaan realiseren. Een goed idee. In de provincie Utrecht tekenden enige 
maanden geleden al bijna 100 positief gestemde partijen het convenant ‘Duurzaam 
Bouwen’. Dit waren vooral gemeenten, woningbouwcoöperaties, aannemers, 
projectontwikkelaars en innovatieve bouwfirma’s. De markt blijkt positief gestemd.  
 
De komst van heel veel nieuwe woningbouw moet het dorpse karakter van een dorp 
niet aantasten. Inwoners van Renswoude zijn hier bang voor. Ik begrijp dat wel, want 
de afgesproken ‘nieuwbouw in de dorpskern binnen de beken’ houden we natuurlijk 
beperkt. Daarom valt ook te denken aan een perifere nieuwbouwlocatie. Regionaal 
overleg in Regio Foodvalley-verband is hierbij dan heel belangrijk.   
 
Vele groepen moeten worden geholpen. Als agenten en kapsters al moeite hebben om 
een woning te vinden, hoe zit dat dan met de aanstormende jeugd, dertigers,  
daklozen, slachtoffers van huiselijk geweld, voortijdige stoppers en vroegtijdige 
schoolverlaters? Maar denk ook aan starters, studenten en andere minima. Er zijn 
allerlei doelgroepen die niet in aanmerking komen voor een huis, duurder dan  
€ 355.000,- en daar moet rekening mee gehouden worden. 
 
Tot op heden lijken de zogenaamde ‘betaalbare koop’-woningen nog onbereikbaar voor 
de doorsnee inkomens! De prijzen van de nieuwe duurzame huizen lijken te hoog en de 
bankhypotheken worden nog té vaak niet verstrekt. Dat raakt veel mensen. 
De Woondeal is een mooi initiatief en daarmee belonen we de doorsnee hardwerkende 
Nederlander.   
 
 
Jos Dirven, Wethouder Wonen, Sociaal Domein & Duurzaamheid 
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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. 

 
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. 

  
                                                    Renswoude, 8 maart 2023 

 

Stemmen bij volmacht 
A. MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG VOLMACHTBEWIJS 

1) Op het gemeentehuis zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de 
verzoekschriften 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.  

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 
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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. 
 
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 

 
 

Omleiding tijdens herstel Oude Holleweg 
In de week van 13 tot en met 17 maart wordt het asfalt van de Oude Holleweg hersteld. 
De weg wordt daarvoor gedeeltelijk afgesloten. Voor het verkeer wordt een omleiding 
aangegeven met gele pijlborden. De omleiding is in twee richtingen: 

• N224, Verlengde Hopeseweg, Hopeseweg, Oude Holleweg 
• Oude Holleweg, Hopeseweg, Verlengde Hopeseweg, N224 
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Markt Renswoude weer compleet 
Er is op donderdagochtend 
weer de nodige bedrijvigheid 
op de weekmarkt in 
Renswoude! Na wat 
wisselingen zijn er nu nieuwe 
ondernemers die het plein 
vullen met hun 
verkoopkramen. Naast een 
kaasboer en bakker is er weer 
een groenteboer met volop 
gezonde en verse producten en de nieuwe visboer is op donderdagen tot 17.30 uur 
aanwezig. Een warm welkom aan de marktkooplieden in Renswoude!  

 
Familieberichten in de Heraut 
Op verzoek van onze inwoners, is het vanaf nu weer mogelijk om familieberichten met 
elkaar te delen. Zo kunt u elkaar op de hoogte brengen van geboorte-, huwelijk- of 
overlijdensberichten.  
 
Hoe werkt het?  
Stuur alle benodigde gegevens naar heraut@ondernemersverenigingrenswoude.nl. 
Vervolgens wordt er een kort bericht geplaatst in de Heraut. Hiervoor worden geen 
kosten in rekening gebracht. 

 
Gemeente Renswoude zoekt Junior Cyber Agents! 
Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, zo ondervinden we ook in onze gemeente. 
Daarom zijn we op zoek naar Junior Cyber Agents, kinderen tussen de 8 en 12 jaar die 
zichzelf en hun omgeving digitaal vaardig maken. Wil jij alles leren over hacken, 
datalekken en veilig internetten? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken!  
Via HackShield word jij een Cyber Agent die online gevaar kan herkennen en 
voorkomen. Daardoor kun je ook je omgeving leren hoe ze online veilig kunnen blijven 
en als Cyber Agent van Renswoude de gemeente beschermen. Samen zorgen we voor 
een veilige online wereld! 
 
Huldiging 
De gemeenten Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij 
Duurstede zoeken Cyber Agents. Doe jij mee? Per gemeente zijn er uiteindelijk drie 



98

GEMEENTENIEUWS

Gemeentenieuws Gemeentenieuws

GEMEENTENIEUWSde  herautde  heraut

  
                                                    Renswoude, 8 maart 2023 

 

winnaars, deze krijgen een cadeaubon van The Maxx Veenendaal. De winnaars uit 
onze gemeente worden op een later moment dit jaar in Renswoude gehuldigd. 
 
Kom in actie! 
Help jij ons om de gemeente te beschermen? Speel nu mee en word Cyber Agent van 
Renswoude! Download de app of speel HackShield online via www.joinhackshield.nl. 

 
Werkbezoek kinderburgemeester 

Onlangs heeft kinderburgemeester Sanne van den Brink 
haar eerste werkbezoek afgelegd. Dit was, op haar eigen 
verzoek, naar het kasteel in Renswoude. 
 
Baron Snouckaert van Schauburg heeft een schat aan 
historische feiten en verhalen over het verleden en de 
oorsprong van het kasteel met Sanne en burgemeester 
Doornenbal gedeeld tijdens een rondleiding. Lopend 
door de verschillende ruimtes ging hun verbeelding 
spreken over hoe het er vroeger aan toe ging. Ook 
mocht Sanne de vleugel in een van de ruimtes bespelen, 
een unieke gelegenheid tijdens een leuke en leerzame 
middag! 
 

 
Start werkzaamheden Beekweide II 
Het is al weer enige tijd geleden dat de laatste woningen in het plan Beekweide zijn 
gerealiseerd. Om te kunnen voorzien in de vraag naar woningen is het plan Beekweide 
II in ontwikkeling. In dit plangebied worden circa 190 woningen in  diverse prijsklassen 
gerealiseerd. Meer informatie over het plan vindt u via 
www.woneninrenswoude.nl/beekweide-II. 
 
Op dit moment wachten we op de uitspraak van de Raad van State vanwege een 
beroep dat tegen dit plan is ingediend. Wanneer deze uitspraak positief is (wat wel de 
verwachting is) wordt de aanbesteding voor de opruim-, grond- en 
rioleringswerkzaamheden opgestart. De verwachting is dat deze werkzaamheden 
medio 2023 daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
 
Vooruitlopend op deze werkzaamheden moet het aanwezige groen worden verwijderd. 
Dit betreft het kappen van bomen en het verwijderen van struiken. Voor het kappen is 
de benodigde vergunning onlangs verstrekt.  
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Bij het verwijderen van het groen moet er rekening worden gehouden met het 
broedseizoen. Daarom is er een opdracht verstrekt om vooruitlopend op de genoemde 
werkzaamheden het groen te verwijderen. Om deze werkzaamheden uit te mogen 
voeren hebben we recent door een ecoloog een extra inventarisatie uit laten voeren.  
 
De kapwerkzaamheden mogen worden uitgevoerd en zullen plaatvinden in de tweede 
week van maart, zodat deze zijn afgerond voordat het vogelbroedseizoen begint. De 
werkzaamheden vinden overdag plaats en kunnen leiden tot beperkte overlast. Wij 
vragen hiervoor uw begrip. 

 
Ingekomen aanvragen vergunningen/meldingen APV en bijzondere wetten en 
Alcoholwet 
• Evenementenvergunning – Avondvierdaagse d.d. 30 mei t/m 2 juni 2023 (ingediend 

27 januari 2023); 
• Evenementenvergunning – evenement ‘Koeien in de wei’, Arnhemseweg 2 d.d. 8 

april 2023 (ingediend 14 februari 2023); 
• Evenementenvergunning – Voorjaarsmarkt Camping de Lucht, Barneveldsestraat 

49 d.d. 15 april 2023 (ontvangen 16 februari 2023); 
• Verklaring van geen bezwaar – doorkomst Giro d’Utrecht, Renswoude d.d. 20 mei 

2023 (ontvangen 23 februari 2023). 
 

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

Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Wittenoordseweg 8: plaatsen dakkapel (ingediend 13 februari 2023); 
• Wilgenlaan 1: renovatie carport, vervanging schuurtje en overkapping (ingediend 24 

februari 2023). 
 

Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
• Barneveldsestraat 36: bouwen agrarisch bedrijfsgebouw (verzonden 16 februari 

2023); 
• Oude Holleweg 4: kappen bomen/houtopstanden (verzonden 23 februari 2023); 
• Dashorsterweg 6: bouwen loods (verzonden 24 februari 2023); 
• Schalm 5: kappen bomen/houtopstanden (verzonden 27 februari 2023); 
• Dorpsstraat 36: wijzigen rijksmonument (verzonden 28 februari 2023); 
• Barneveldsestraat 22: plaatsen nieuwe oeverbeschoeiing/damwand (verzonden 3 

maart 2023). 
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Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningen 
• Barneveldsestraat 22: plaatsen nieuwe oeverbeschoeiing/damwand (nieuwe 

uiterste beslistermijn: 30 maart 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. 

 
Koffietafel vanuit het Woningbedrijf 
In samenwerking met de Stichting Welzijn en Ondersteuning en de afdeling WMO 
organiseert het Woningbedrijf een tweetal gespreks-koffie-tafels over (blijven) wonen 
in Renswoude als u ouder wordt. Deze zijn op donderdag 9 en 23 maart om 10.00 uur 
in de bibliotheek. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

De onderwerpen die o.a. aan bod komen 
- Woningaanpassingen  
- Verzorgingshuis 
- Mantelzorgwoning 
- Hulp(middelen) 
- Verhuizen naar een  senioren-huurwoning: 

o Inschrijven bij Huiswaarts 
o Urgentiemogelijkheden 
o WMO – indicatie 

 
U kunt zich aanmelden via  
- info@swo-sr.nl 
- Rianne van Ginkel, 06-516 475 25  
- Aan de balie van de bibliotheek 

 
Te koop: Leeuwerikweide 65  
Het Woningbedrijf biedt deze Slimmer Kopen® Woning te koop aan op basis van 
inschrijving en loting. Tussenwoning (type rug-aan-rug) met aangebouwde stenen 
berging in nieuwbouwwijk Beekweide. De woning heeft een woonkamer met open 
keuken op begane grond, twee ruime slaapkamers en een badkamer op de eerste 
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verdieping en een ruime zolder op de tweede verdieping. Energielabel: A. Bouwjaar: 
2019. Perceeloppervlakte: 84 m². Koopsom: € 255.000,- k.k. Deze prijs is gebaseerd op 
een marktwaarde van € 340.000,- minus de korting van 25%. 
 
Voorwaarden om voor deze woning in aanmerking te kunnen komen: 
 

• Inschrijver moet starter op de koopmarkt zijn 
• Inschrijver moet maatschappelijk of economisch gebonden zijn aan Renswoude 
• Bij een inschrijving met twee personen moet één van de inschrijvers aan 

bovenstaande voldoen 
 

Voor meer informatie, een uitgebreide omschrijving van de woning en/ of een 
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. 

 
Huuraanbod woningen met kernbinding  
Van woensdag 8 t/m zondag 12 maart staan er twee woningen op Huiswaarts.nu die 
met KERNBINDING Renswoude worden geadverteerd. Dit betekent dat u voorrang 
krijgt als u: 

• Langer dan 6 jaar in Renswoude woont OF 
• In de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar aaneengesloten in Renswoude heeft 

gewoond OF 
• Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en meer dan 18 uur per week 

heeft bij een organisatie die gevestigd is in Renswoude EN 
• Bij uw inschrijving de ‘KERNBINDING Renswoude’ aangezet is. Dit kan de 

woonconsulent voor u doen. Neem daarvoor contact op met Ingrid Walda, via 
i.walda@renswoude.nl. Zij is werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag. 
 

Het gaat om de volgende woningen 
1. Van Arckelweg 24 – Eengezinswoning met tuin, drie slaapkamers en badkamer 

op de eerste verdieping en een extra slaapkamer op de zolder, bereikbaar via 
vaste trap. Huurprijs € 685,92 per maand, exclusief € 1,20 servicekosten. Voor 
deze woning dient u met minimaal drie personen ingeschreven te staan bij 
Huiswaarts. Als uw huishoudinkomen lager is dan € 34.575,- krijgt u voorrang op 
woningzoekenden die een inkomen van € 34.576,-  t/m € 48.625,- hebben. 
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WOONDEAL EN WOONVISIE 

Dorpsbelang Renswoude heeft over de woondeal 
een afwijkende mening dan de meerderheid van 
de raad en steunt een motie van de VVD hierover 
niet. Graag willen we dat toelichten. In de motie 
roept de VVD op om in Renswoude de in 2022 
vastgestelde woonvisie leidend te laten zijn bij 
het vaststellen van toekomstige woningbouw in 
Renswoude en niet de WoonDeal die minister de 
Jonge van volkshuisvesting onlangs gelanceerd 
heeft. Dorpsbelang onderschrijft de Renswoudse 
woonvisie, maar ziet in de WoonDeal vooral 
mogelijkheden om problemen op de Renswoudse 
woningmarkt op te lossen. 
In de WoonDeal die minister de Jonge met de 
regio's en gemeenten wil afsluiten is sprake 
van 28% sociale huurwoningen en 35% 
betaalbare koopwoningen. Het eerstvolgende 
nieuwbouwproject in Renswoude is Beekweide 
II. In dat plan is 17% sociale huur en 51% valt 
in de categorie betaalbare koopwoningen. 
Alle contracten met projectontwikkelaars in 
Beekweide II zijn al afgesloten, dus hierop kan 
de WoonDeal niet meer worden toegepast. In 
een volgend project (dat duurt naar verwachting 
minstens 5 jaar) zal de WoonDeal wel toegepast 
worden. VVD stelt dat "het dorpse karakter 
verloren dreigt te gaan bij het bouwen van 
'zoveel' sociale huurwoningen". En "dat kleinere 
gemeenten de problemen van de grote stad 
mogen oplossen".  Maar vragen wij ons af: wat is 
er mis met sociale huurwoningen? Veel ouderen 
in ons dorp zijn opgegroeid in de Taets en allemaal 
in een sociale huurwoning. Wat ons betreft is 
het facebook bericht van VVD misleidend en 
bangmakerij. In Renswoude staan, verspreid 
over het dorp, vele sociale huurwoningen, die 
tasten de leefbaarheid van de buurt niet aan. De 
VVD stelt, dat je als gevolg van de WoonDeal niet 
voor Renswoude bouwt, maar voor de regio. Ook 
dat is ons inziens niet juist. Sociale huurwoningen 
en middenhuurwoningen zijn de komende jaren 

hard nodig om starters op de woningmarkt 
te huisvesten. Met de huidige huizenprijzen 
en hypotheekrente (4%) is voor (startende)   
eenpersoonshuishoudens met een gemiddeld 
inkomen (€ 45.000,- per jaar) slechts max. 3% 
van alle koopwoningen in Nederland financieel 
haalbaar. In Renswoude is dat zelfs minder dan 
1%. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt 
toe, maar kan geen huis kopen. Voor startende 
koppels is landelijk 40% van alle koopwoningen 
financieel haalbaar; in Renswoude ligt dat 
percentage lager. Deze ontwikkelingen 
(combinatie van dure huizenprijzen en hogere 
hypotheekrente) waren bij het schrijven van 
de Renswoudse woonvisie nog onvoldoende in 
beeld.

Verder ligt in Renswoude de mutatiegraad op 
huurwoningen ver onder het landelijk gemiddelde: 
er komen dus maar weinig huurwoningen op 
de 'markt'. En tenslotte zal ook Renswoude 
aan de taakstelling van het ministerie voor het 
huisvesten van statushouders moeten voldoen, 
ongeacht of je het daarmee eens bent. We hebben 
de uitdaging om dorpsgenoten aan een woning 
te helpen die geen huis kunnen kopen vanwege 
onvoldoende financieringsmogelijkheden of als 
gevolg van een echtscheiding of andere indicatie. 
De volgende woonvisie in Renswoude moet, 
ons inziens, daarop inspelen. Die WoonDeal zal 
daarbij helpen en de gedachte achter die deal 
is dus helemaal zo gek nog niet, zeker niet voor 
eenpersoonshuishoudens. Waar marktwerking is 
doorgeslagen, zal de overheid moeten ingrijpen. 
Daarnaast biedt de WoonDeal voldoende 
mogelijkheden voor koopwoningen (35%) in het 
goedkopere segment. Wat Dorpsbelang betreft 
biedt de WoonDeal juist mogelijkheden om de 
problemen op de (Renswoudse) woningmarkt 
op te lossen.

Dorpsbelang Renswoude
Info@dorpsbelangrenswoude.nl

  
                                                    Renswoude, 8 maart 2023 

 

2. Het Binnenveld 14 – Bovenwoning met één slaapkamer en klein balkon. 
Bereikbaar via een trap, er is geen lift aanwezig. De badkamer is in 2018 
gerenoveerd. De huurprijs is € 444,76 per maand, exclusief € 1,20 servicekosten. 
Deze woning is geschikt voor maximaal twee personen. U krijgt voorrang op 
deze woning als uw huishoudinkomen lager dan € 25.475 (1 persoon) of € 
34.575 (2 personen) is.  

 
Uitnodiging voor inwoners, belangstellenden en iedereen die zich betrokken voelt bij 

de gemeente Renswoude 
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ZESDE TRANSPORT VERTROKKEN NAAR 
OEKRAINE

Op 24 februari jl. is het zesde transport 
vanuit Renswoude met bijna 10 ton aan 
hulpgoederen naar Oekraïne vertrokken 
vanaf onze nieuwe verzamelplek aan de 
Dorpsstraat.  Met de onmisbare hulp van 
Willem Blankenstein, Hennie Schut, Dirk 
Verbeek, Jaap van Ommeren, Ben Schmidt 
en de chauffeur was de klus binnen no time 
geklaard. We bedanken u allen met op de 
eerste plaats de eigenaars die belangeloos 
ons hielpen aan de nieuwe plek, aan 
Equipment Renswoude voor het uitlenen 
van de nieuwe pompwagen, Adriaan Hosang 
voor de vele publicaties in kranten waardoor 
we telkens in het nieuws bleven, maar ook u 
inwoners van Renswoude en omgeving voor 
uw betrokkenheid en het inleveren van zoveel 
mooie en goede kleding en etenswaren.

SCHOENENDOOSACTIE.
Intussen is De Stifthorstschool begonnen 
met een schoenendoosactie. Kinderen 

gaan de dozen vullen en maken er een 
mooi cadeautje van voor de kinderen in 
Oekraïne. Willen uw kinderen - die niet op De 
Stifthorstschool zitten - ook meedoen kan 
dat.
Ze hebben nodig 1 schoenendoos, pakje bv. 
chocolademelk of pakje Wicky, blikje sinas, 
ontbijtkoek, Liga, doosje rozijntjes: klein 
zakje chips, zakje snoep, reep chocolade, 
rozijntjes, Cup-a-soup, blikje leverpastei, 
knakworstjes, blikjes fruit, klein pakje 
Brinta, Waxinelichtje of een kaars en mini 
spelletjes, Doe in de doos een mooie kaart, 
tekening of briefje met je naam en de plaats 
waar je cadeautje vandaan komt. Versier je 
schoenendoos en klaar!! Inleveren t/m 15 
april a.s. op Dorpsstraat 74
We hopen op 25 maart a.s. opnieuw 
te starten met het inzamelen voor het 
zevende transport. O.v.b. op dezelfde plek, 
Dorpsstraat 74 in Renswoude.

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

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

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 
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SNERTWANDELING MET 110 DEELNEMERS 
GOED VOOR RUIM 50 LITER SNERT

Het was voor de eerste keer dat ze het 
organiseerden, een snertwandeling. Cobie 
en Annemien van Ginkel van Zorgboerderij 
"De Kleine Weide" aan de Biesbosserweg in 
Renswoude. Ze hadden twee routes uitgezet, 
één van 5 en één van 10 kilometer, in de 
omgeving van "De Kleine Weide". Daarbij werd 
ook gebruik gemaakt van klompenpaden 
als het Daatselaarsepad, langs o.a. Fort 
Daatselaar een oud verdedigingswerk 
met een gesloten ring, en een deel van 
het Jufferpad, een wandelroute die je laat 
kennismaken met de Grebbelinie en oude- en 
nieuwe landgoederen.

Voor Cobie en haar dochter was het afwachten, 
want hoeveel; deelnemers zouden zich 
inschrijven. Een groot aantal deel dat vooraf 
maar niet iedereen want kennelijk hadden 
sommigen ook eerst even gekeken naar het 
weer. Dat was uitstekend. Niet te koud, een 
zonnetje en droog. Ja, echt goed wandelweer. 
Tussen 10.00 uur en 13.00 uur konden de 
deelnemers aan de beide afstanden van 
start gaan. En ja, het woord snertwandeling 
geeft het al aan, natuurlijk wordt er dan 
ook snert gegeten. De deelnemers konden 
zelf beslissen wanneer men dat deed, 
vooraf of achteraf, na de wandeling.                                                                                                                                  
Die erwtensoep moest natuurlijk 
zaterdagochtend wel eerst even gemaakt 
worden. Eén van de vrijwilligers die die taak op 

zich nam was Henk Versluis die om 7.30 uur 
al begon met het koken van de erwtensoep. 
Kennelijk had hij dat al vaker gedaan want in 
die enorme pan roerde Henk heel wat keertjes 
de grote pollepel door de rondte. En ja, de 
kwaliteit van de soep was perfect. Nee, geen 
soep uit zo'n pakje. Het was genieten. Dat 
nuttigen van de soep gebeurde met een lekker 
warm stuk stokbrood. Daarvan hadden ze bij 
"De Kleine Weide" er 20 gekregen van Bakker 
Bos en vanwege de drukte hebben ze er zelfs 
nog 10 kleine zelf afgebakken.En terwijl de één 
al zit te genieten van de heerlijke erwtensoep 
komen anderen nog net pas binnen om zich 
te laten inschrijven van één van de afstanden. 
Wie bij de Zorgboerderij arriveerde zag een 
aantal lekker brandende vuurkorven terwijl 
daar ook een aantal banken, voorzien van 
plaids, uitnodigend stond te wachten. Op weer 
een andere plek stonden potjes advocaat en 
jam te koop terwijl je in de zorgboerderij ook 
diverse drankjes kunnen nuttigen.

Cobie van Ginkel was enorm blij met 
de grote belangstelling. "Dit hadden we 
echt niet verwacht, zoveel deelnemers. 
Het weer werkt natuurlijk fantastisch 
mee. De één neemt eerst een kop soep 
terwijl een ander dat eerst na afloop doet.                                                                                                                              
Jetske Post en haar zus Willemien, afkomstig 
uit Baarn en Hilversum, zijn samen met hun 
zus Ria, die ook opgevangen wordt in de 
zorgboerderij bezig met de soep. Zij hebben 
de puzzeltocht gedaan en rusten nu even uit. 
Ze geven aan dat hun zus Ria het heel erg naar 

zin heeft in de zorgboerderij en goed verzorgt 
wordt. Henk Veldhuisen uit Renswoude en zijn 
wandelmaat Leen Harrewijn uit Ede, hebben 
de 10 kilometer al weer onder de schoenzolen 
door laten glijden. Ze lopen regelmatig, 
vorige week nog in Kootwijkerbroek en 
volgende week in Lunteren. Leen Harrewijn 
traint voor de vierdaagse en is iemand die 
graag de nodige kilometers maakt. Leen is in 
Lunteren geen onbekende want hij is de man 
die heel wat oude bromfietsen onderhoud 
en dus de nodige kennis in huis heeft.                                                                                                                                       
Na afloop van een drukke, maar oh zo 
gezellige wandeldag hebben Annemien en 
haar moeder Cobie de dag geëvalueerd 
en zijn tot de conclusie gekomen dat het 
echt een succes is geweest. Ja, boven 
verwachting. Ze zijn ook heel blij met de inzet 
van de talrijke vrijwilligers, want ook die zijn 
heel belangrijk zegt Annemien. Wanneer ik 
vraagt of er volgend jaar weer een wandeling 
wordt georganiseerd dan is de reactie: "Ja, 
dat moeten we echt wel doen. Men was 
zo enthousiast en heeft het gewaardeerd, 
daar kunnen we haast niet omheen. Van 
de opbrengst is het de bedoeling om 
zangbundels aan te schaffen", zo vertelt 
Annemien tenslotte.  

DAMES MAAKTEN LEUKE WENSKAARTEN

Ook dit keer was weer een groep dames 
naar de bibliotheek gekomen om daar, 
onder leiding van Yvonne Veenendaal en 
Karin Muus, aan de slag te gaan met het 
maken van wenskaarten. Op het biljart lag 
een grote verscheidenheid aan spulletjes 
die te gebruiken waren voor het maken van 
een maken, bijzonder wenskaart. Gestart 
werd natuurlijk met een kopje koffie c.q. thee 
nadat Yvonne iedereen welkom had geheten 
en tekst en uitleg had gegeven over de 
bedoelingen van deze avond. Voor iedereen 

waren er mapjes beschikbaar waarin zo'n 20 
onderdelen zaten om mee aan de slag te gaan.                                                                                                                                 
Het was de bedoeling dat de dames 
woensdagavond twee kaarten maakten 
en dat lukte meestal wel ofschoon het 
soms best een heel priegelwerk was, Maar 
als je je dan ook goed had uitgesloofd 
was het resultaat er ook naar. Door het 
aanbrengen van bepaalde afbeeldingen op 
de trapjeskaart ontstaat er een soort diepte, 
die de kaart juist aantrekkelijk en interessant 
maakt. Aardig om zelf te bewaren of ook 
aardig om naar een vriend of vriendin te 
sturen. Want ja, je kunt er natuurlijk ook altijd 
nog een passende tekst op de onderrand 
plakken als "Hartelijk gefeliciteerd" of iets 
dergelijks. Er zijn mogelijkheden te over om 
er iets bijzonders van te maken.
En terwijl Yvonne en Karin hier en daar nog 
enkele nuttige instructies geven zijn de 
dames druk bezig om met uiterste precisie 
soms kleine details toe te voegen aan de 
trapjeskaart om die kaart nog meer cachet 
te geven. Natuurlijk kijkt men ook om zich 
heen om te zien wat de buurvrouw heeft 
weten te maken en ziet men soms net nog 
iets waarvan gedacht wordt, dat kan ik ook 
nog wel toevoegen.
Duidelijk wordt wel dat je met behulp van 
weinig middelen leuke kaarten kunt maken. 
Je kunt zo dus bijvoorbeeld hele leuke 
kerstkaarten maken, verjaardagskaarten 
etc. De reacties van de dames waren 
positief, men had iets nieuws geleerd 
en de mogelijkheden om te werken met 
kleuren, teksten, lintjes etc. zijn vele. Denk 
bijvoorbeeld aan nostalgische kaarten, 
feestkaarten of kaarten met vogels maar 
ook het gebruik van stempels behoort tot de 
mogelijkheden In maart kunnen de dames 
aan de slag met het beschilderen van een 
ganzenei.

 

 

  

 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

MODEGESCHIEDENIS: 
DIOR: DESIGNER OF DREAMS
UITNODIGING PASSAGE RENSWOUDE

Datum   : 15 maart 2023
Locatie  : Gebouw Rehoboth
Aanvang: 19:45 uur

Kunsthistorica Diana Kostman vertelt over 
ontwerper Christian Dior en de geschiedenis 
van het modemerk Dior, naar aanleiding van 
de tentoonstelling in het Brooklyn museum.

LEZING DIOR: DESIGNER OF DREAMS
In 1947 startte Couturier Christian Dior in 
Parijs een gloednieuw modehuis. Zijn eerste 
collectie is de geschiedenis ingegaan als de 
‘New Look’, een reactie tegen de degelijke 
mode ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. 
Deze look zou de modewereld verrassen en 
de komende tien jaar bleef Dior één van de 
meest invloedrijke ontwerpers, tot aan zijn 
plotselinge dood in 1957. Daarna werd het 
roer van het modehuis overgenomen door 
de jonge Yves Saint-Laurent. Tot op de dag 
van vandaag behoort het huis Dior tot de top 
van de modewereld. In deze lezing neemt 
Diana Kostman u mee langs de geschiedenis 
van het modehuis en de mooiste ontwerpen 
van Christian Dior. 

OVER DIANA KOSTMAN
Diana Kostman is gespecialiseerd 
in de moderne kunst en schreef 
haar doctoraalscriptie over de 
receptiegeschiedenis van de Pop Art. 
Ze geeft met veel enthousiasme en 
vakkundigheid kunsthistorische cursussen 
en lezingen over diverse onderwerpen van 
de Oudheid tot en met de hedendaagse 
kunst. In 2006 heeft Diana Artemis Omnibus 
opgericht, een bedrijf gespecialiseerd in 

kunst- en cultuurhistorische cursussen, 
lezingen en excursies.

We zien uit naar uw komst.
Gasten zijn ook welkom.

AANVLIEGROUTE SCHIPHOL OVER REGIO 
FOODVALLEY?

Wij krijgen met enige regelmaat vragen over 
een nieuwe aanvliegroute voor luchthaven 
Schiphol. Deze 4e aanvliegroute heeft te 
maken met een herziening van het luchtruim 
en is gepland over onze regio. Vliegtuigen 
vliegen dan op 2000 m hoogte over ons 
gebied. Mensen in de regio, en in Renswoude 
maken zich grote zorgen over geluidsoverlast 
en vervuiling. Er is ook verbazing, dat je over 
dit onderwerp weinig leest in de media. 
Toch staat dit onderwerp al enkele jaren 
op het vizier van de gemeente en regio 
FoodValley (waar Renswoude onderdeel van 
is). Al in 2001 heeft het regiobestuur vragen 
gesteld aan de minister van Infrastructuur 
en Waterstaat. De 8 gemeenten in de regio 
FoodValley zijn kritisch op de plannen 
van het ministerie. Afgesproken is dat 
regio FoodValley namens de gemeenten 
de ontwikkelingen volgt en zonodig actie 
onderneemt. Acht gemeente staan samen 
sterker dan Renswoude alleen. 
De laatste tijd verschijnen er steeds meer 
publicaties in landelijke en regionale pers. 
Ook is er een actiegroep waar je een petitie 
kunt tekenen: www.stop4deroute.nl  
Dorpsbelang deelt de zorgen over dit 
onderwerp en heeft hierover al eens vragen 
gesteld. Wij zullen de ontwikkelingen op de 
voet volgen en zo nodig onze zorgen in de 
raad of commissie aan de orde stellen. 

Dorpsbelang Renswoude

0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u 

verzekerd bent

u i t v a a r t z o r gu i t v a a r t b e g e l e i d e r

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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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 MAART (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 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.

BLOEMSCHIKKEN: SAVE THE DATE!
Het is weer gelukt: op maandag 3 april kunt 
u gaan bloemschikken voor Pasen. Net als 
in oktober komen Femke en Nicolette van 
de Intratuin Barneveld naar Renswoude 
om in de bibliotheek met ons een prachtig 
lentestuk te maken. In de volgende Heraut 

komen meer details te staan. Alvast 
inschrijven? Dat kan in de bibliotheek of 
via mail: renswoude@bibliotheekzout.nl. 
Zorg dat je erbij bent 😀. Wij hebben er zin in.
Karin Muus en Yvonne Veenendaal van de 
creatieve workshops.

WOENSDAGAVOND 12 APRIL: LEZING: (VOOR)LEZEN IS 
BELANGRIJK!
Door Leesconsulente Liesbeth Versteeg. 
Hoe kun je kinderen motiveren om te (blijven) 
lezen? Van welk jeugdboek kreeg jij vroeger 
geen genoeg? Welke boeken zijn geschikt 
voor welke leeftijd? Liesbeth Versteeg, 
leesconsulent, brengt al voorlezend en 
vertellend kinderboeken onder de aandacht. 
Er is volop ruimte om vragen te stellen. 
Deze interactieve lezig is een aanrader 
voor ouders, grootouders en leerkrachten 
en is kosteloos. Wel graag aanmelden via 
rensowude@bibliotheekzout.nl
van 19:45 tot 22:00 
 
VOLGENDE RONDLEIDING KASTEEL RENSWOUDE: 
DINSDAG 2 MEI
Op dinsdagmiddag 2 mei kunt u mee met de 
rondleiding door het kasteel in Renswoude. 
Het is nodig u dan hiervoor aan te melden en 
uw bevestiging af te wachten, ivm beperkte 
groepsgrote. De kosten bedragen 9 e pp. 
De rondleiding duurt ongeveer 5 kwartier 
en er worden 1 of 2 trappen gelopen. Ook 
kinderen van harte welkom. Aanmelden via 
evandenbrink@bibliotheekzout.nl of in de 
bibliotheek.

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 
internet regelen. Denk maar aan bankzaken, 
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PROVINCIALE VERKIEZINGEN: 
WAAROM ZOU U STEMMEN?

Op 15 maart worden de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten en voor de 
waterschappen, gehouden. Of het nu gaat 
om de uitvoering van het stikstofbeleid, 
als het gaat om ruimtelijke ordening en 
huisvesting in het algemeen, openbaar 
vervoer en veiligheid van  het wegennet 
(Dorpstraat/N224), het plaatsen van 
windmolens voor de energietransitie: dit zijn 
de onderwerpen waar de provincie over gaat 
en besluiten -moet- nemen. 

De SGP heeft hier een mening over en werkt 
dagelijks aan constructieve oplossingen voor 
de hele provincie. Daarbij worden belangen 
afgewogen en verdedigd voor de inwoners 
van, en ondernemers in onze provincie en 
is kennis van de lokale omstandigheden dan 
ook belangrijk. De SGP onderscheidt zich 
daarbij in de provincie door de inzet voor 
deze sector en is tegen gedwongen uitkoop 
of inperking van de vergunde rechten voor de 
agrarische sector. Daarnaast ziet de SGP de 
dreiging vanuit de provincie als het gaat om 
het gedwongen plaatsen van windmolens 
niet als de oplossing voor energietransitie. 

Het beleid moet er juist op gericht zijn om 
verduurzaming te stimuleren en duidelijk 
in te zetten op alternatieven zoals zonne-
energie. Om hierover in gesprek te gaan 
was de SGP de afgelopen weken opnieuw te 
vinden op tal van plekken in de provincie. 
 En alleen als u stemt kunt u mede richting 
geven aan wat er de komende jaren gebeurt 
in onze provincie. Vanuit Renswoude zijn 
er drie ervaren kandidaten beschikbaar 
voor een SGP-zetel in de provinciale staten: 
Harmen Hardeman, Henk van der Schoor en 
Dick Vlastuin. 

Wist u overigens dat u met uw stem ook 
indirect invloed hebt op de verkiezing 
van de Eerste Kamer? Uw stem telt dus 3 
keer! En in de huidige politieke verhouding 
tussen Tweede en Eerste kamer is dat zeker 
interessant. 

Daarom, er valt wat te kiezen! De SGP 
staat koersvast voor de belangen van onze 
provincie! U stemt toch ook?
Namens de SGP Renswoude.

 

 

Uw specialist in: 

Knikarmschermen 

(rits) screen 

rolluiken 

Binnenzonwering 

Schuifwanden 

terrasoverkapping 
Voor vrijblijvende offerte 

Mob: 06 41 63 13 97 

ЗАПРОШЕННЯ НА ПАСХАЛЬНЕ 
БОГОСЛУЖІННЯНЕДІЛЯ 
16 КВІТНЯ 

Локація: Домська церква
Адреса: Kerkstraat 3 в Renswoude
Початок: 14:30
Мова: українська та голландська
Після служби є кава та чай у Rehoboth

UITNODIGING PAASDIENST 
ZONDAG 16 APRIL

Locatie: Koepelkerk
Adres: Kerkstraat 3 te Renswoude
Aanvang: 14:30
Taal: Oekraïens en Nederlands
Na afloop van de dienst is er drinken in 
Rehoboth
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NATUUR OM DE HOEK

Op weg naar het westen geniet ik van ons Hollandse polderlandschap. Altijd boeiend om 
witte reigers te tellen die een aantal jaren terug niet vaak gespot werden. In bijna elk weiland 
zie ik er minstens een of twee. Kantoorgebouwen en industriecomplexen bij Rotterdam 
vormen daarmee een schril contrast. Wat ben ik veranderd van een stadsmeisje uit Den 
Haag in een dorpsmens in Renswoude besef ik, Vlaardingen binnenrijdend.
Gek genoeg blijkt zelfs die drukke Randstad verrassingen in petto te hebben. 
‘’ Zullen we gaan wandelen?’ vraagt mijn vriendin. Zeker naar een of ander winkelcentrum 
in de buurt, denk ik bij mezelf. Pakt dát even anders uit! Na twee straten steken we via een 
brug de razend drukke A20 over om plotseling in een schitterend natuurgebied terecht te 
komen, met stukjes bos afgewisseld door waterplassen en weilanden. Her en der staan 
Schotse Hooglanders rustig te grazen en schijnt de zon tussen een paar buitjes door op het 
wuivende riet langs de kant. In de lucht tekent zich een volledige, felle regenboog af met een 
iets vagere daarbuiten. De hectiek van het westen is op slag vergeten. 

Stadsparken hebben hetzelfde effect, ook in miljoenensteden als Amsterdam of New 
York. Groot en klein geniet van dat stukje natuur zonder druk verkeer en wandelt of sport 
voor de nodige ontspanning. In Central Park in NY – bekend van het duivenvrouwtje uit 
de film Home Alone – maakten we in een Kerstvakantie de sneeuw- en ijspret mee van 
Amerikaanse gezinnen, zoals hier twee jaar terug bij het kasteel in de voorjaarsvakantie. 
Ondanks de paar nachten vorst lijkt zo’n Anton Pieck plaatje nu niet meer voor ons 
weggelegd. 
Op naar de lente met haar charme van langere dagen, opkomende bolletjes en uitlopende 
struiken. Onze kleinzoon kan de verleiding van die vrolijk gekleurde krokusjes in de 
gemeenteborders niet weerstaan. Heel lief verrast hij mijn dochter met een bosje bloemen. 
‘Er stonden er wel duizend, mamma!’, zegt hij met een ondeugende snoet. Ooit kreeg ik een 
bosje narcissen van zíjn moeder, óók uit het plantsoen! Met precies zo’n schalkse blik! 

Die frisse neus hebben we allemaal nodig om bij te tanken, thuis , op school of op ons werk. 
Tussen twee afspraken door fiets ik naar Groot Wolfswinkel voor een flinke wandeling. 
Verkeersgeluiden verdwijnen steeds meer naar de achtergrond en maken plaats voor 
vogelgekwetter.  Op een bankje in de zon geniet ik van het kleine heitje, starend over 
het water en luisterend naar het ruisen van de wind. Dat ik dit gevoel wel heel sterk 
wil vasthouden merk ik als ik naar huis fietsend nog steeds die wind hoor. Mijn lange, 
opengewerkte oorbellen veroorzaken dat gierende geluid. 
Zat duidelijk tussen mijn oren!

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut

Gratis 
interieur
advies

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

· PERSOONLIJKE AANDACHT · GRATIS INTERIEURADVIES           
· HOGE KWALITEIT    · 3D SCHETS
· UITSTEKENDE SERVICE  · HEERLIJKE KOFFIE                            

MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL
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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 maart t/m 12 maart 2023. Week 10.

Witte Reus 
toiletblokken

m.u.v. toiletblokken 2-pack
combineren mogelijk

4 STUKS

13.80
16.326.-

Coop 
roomboter 
appeltaart

hele taart

4.593.-

Trostomaten 
verpakt

schaal 500 gram

3.29 2.-

Zo kan ’t ook!

Gezond
 kiezen

Chocomel
2 pakken à 1000 ml

combineren mogelijk

2 STUKS

4.58
6.28 3.-

2 STUKS

Aardbeien
2 bakken à 400 gram

Zo kan ’t ook!

Gezond
 kiezen

7.98 5.-

3 STUKS

Alle Vivera 
vleesvervangers

3 pakjes à 150-200 gram
m.u.v. grootverpakkingen

combineren mogelijk

8.37
11.315.-

2.992.-

Gala 
kleine appeltjes

zak 1 kg 

Mango 
duo eetrijp

schaal 2 stuks
per stuk

Coop 
witte, bruine 

of volkoren 
bollen of witte 

of volkoren 
puntjes

zak 6 stuks

1.59 1.-1

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

DRIE DAGEN ORANJEFESTIVAL 
RENSWOUDE – TICKETS NU TE KOOP

In Renswoude viert men liefst zoveel mogelijk 
feest, helemaal rondom Koningsdag. De 
liefhebbers hoeven geen genoegen te 
nemen met een, twee maar kunnen drie 
dagen helemaal losgaan eind april! Drie 
dagen lang staat het festivalterrein aan de 
Ubbeschoterweg volledig in het teken van het 
vieren van de verjaardag van de Koning. Te 
beginnen met de Crazy Cross op Koningsdag 
en een bomvol muziekprogramma. 

De Koningsdag is als vanouds een 
familiedag. Vorig jaar keerde de Crazy 
Cross met succes terug en inmiddels is 
de animo voor de inschrijvingen zo groot 
dat het deelnemersveld al bijna vol zit. Dat 
laat zien dat de Cross nog steeds leeft in 
de wijde omgeving. Dat samen met een 
kinderland dat dit jaar velen malen groter zal 
zijn dan afgelopen jaar en het gevarieerde 
muziekprogramma is voor elk wat wils te 
vinden in Renswoude op Koningsdag. Wil 
je niet in de wachtrij staan en zeker zijn dat 
je binnen kan komen, en je bent ouder dan 
zestien jaar (onder 16 jaar gratis toegang), 
koop nu dan alvast je tickets via www.
oranjefestivalrenswoude.nl 

Vrijdag 28 april is dag twee van Oranjefestival 
Renswoude met In The MIX! Verdeeld over 
twee tenten komt iedere muziekliefhebber 
hier aan zijn trekken. Een feest voor iedereen! 
In het Kraaiennest vind je de beste bands 
met The Wetnecks, Rondje Doe Maar en 
Mother Mercury in de Megatent vind je een 
programma onder leiding van The Allstarz, 
de Grote Derde Helft Show. Deze heren 
hebben een speciaal programma gemaakt 
dat past bij Renswoude met optredens 
van Stuk TV, Charly Lownoise en Immer 

Hansi. Feest garantie kunnen we afgeven 
voor deze avond! Dus koop nu je tickets via  
www.oranjefestivalrenswoude.nl
 
De afsluiter van de Oranjefestival Renswoude 
driedaagse is het in de regio wel bekende 
Oranjebal XL. Met namen als Emma 
Heesters, Feest DJ Ruud, Sjaak, Ammar 
en Royal Beat in de megatent is geen uitleg 
nodig wat de bedoeling is. Iedereen met de 
voeten van de vloer! Daarnaast kan je in het 
Kraaiennest terecht voor een avond met de 
Booming Piano's en Veer & Veer. De laatste 
twee draaien een 80's e 90's set waarmee 
ook hier weer is gedacht aan iedereen zijn 
wensen. Toegang is vanaf 18 jaar en kaarten 
zijn net als voor de andere dagen, alleen te 
koop via www.oranjefestivalrenswoude.nl 
waar je ook het allerlaatste nieuws kan terug 
vinden over het gezelligste oranjefestival van 
Nederland.  

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

VACATURE SOCIAAL WERKER
Bent of kent u onze nieuwe collega? SWO 
is op zoek naar een sociaal werker (20 
uur per week, standplaats Scherpenzeel). 
Een veelzijdige functie in een uitdagende 
werkomgeving! 
Lees de volledige vacaturetekst op onze 
website: www.swo-sr.nl/vacatures/

LEZING CULTUURKRING: HET WERK VAN VERMEER
Dinsdag 14 maart geeft Nelly 
Spanjersberg een lezing over het werk 
van Johannes Vermeer naar aanleiding 
van de overzichtstentoonstelling in het 
Rijksmuseum. Aanvang: 10.00 uur. Locatie: 
De Hokhorst. Kosten: €10,- p.p. Van harte 
welkom! 

SAMEN ETEN 
Samen eten... dat is ontmoeting, gezelligheid 
en lekker eten op de derde donderdag van de 
maand in De Hokhorst. Schuift u donderdag 
16 maart ook aan? Aanvang 17.15 uur. 

Vooraf aanmelden kan bij de Trefpuntbalie of 
telefonisch bij Nora Koenen, 06 31 15 90 29.
De kosten bedragen €10,- per persoon 
(exclusief drankjes).

NAH-CAFÉ
Maandagavond 27 maart geeft Hans van 
Dam een lezing. Welkom vanaf 19.00 uur in 
de bibliotheek van Renswoude. 
Vooraf aanmelden kan tot en met vrijdag 24 
maart door een e-mail te sturen naar: info@
swo-sr.nl.

  
  
 

SWO AGENDA

Woensdag 8 mrt 09.00-9.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
Donderdag 9 mrt 10.00-11.00 uur: Gesprekskoffietafel (Bibliotheek Renswoude)
 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 mrt  09.00-17.00 uur: Spreekuur CBR Rijbewijskeuring (Huis in de Wei; op 

afspraak)
 09.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag 13 mrt 09.30-11.00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude) 
  13.30-14.30 uur: Loopgroep korte afstand Renswoude; bij droog weer 

(hoek Beukenlaan/Lijsterbeslaan)
  13.30-15.30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer (De Hokhorst)
Dinsdag 14 mrt 10.00-11.30 uur: Digicafé Renswoude (Bibliotheek Renswoude)
  10.00-12.00 uur: Cultuurkring; lezing over het werk van Johannes 

Vermeer (De Hokhorst)
 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 mrt  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 mrt 15.00-16.00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)
 15.00-16.00 uur: Koersbal (De Hokhorst)
 17.15 uur: Samen eten Renswoude (De Hokhorst)
Vrijdag 17 mrt 09.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag 20 mrt 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 

(hoek Beukenlaan/Lijsterbeslaan)
  13.30-15.30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer (De Hokhorst)
Dinsdag 21 mrt 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 mrt 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)

 

 

 

     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



de  heraut

3130

de  heraut

UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude  UITERSTE
REDACTIE- EN ADVERTENTIEADRES: Esther Hoogstad, 0318 544 666 INLEVERDATUM KOPIJ:
E-MAIL: heraut@ondernemersverenigingrenswoude.nl | Verschijnt iedere 14 dagen (woensdag) DONDERDAG 16 MAART
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

Hhhulp,  bza voor 1 x 3 tot 5 uur p.week. 
Schoon huis, schoon hoofd oftewel  happy wife happy 
life. Werk netjes: hoekjes,  kantjes, randjes!

Tot onze verrassing vonden we in de bibliotheek een 
oranje rugzakje vol met spulletjes voor het maken 
van kaarten. Het materiaal gaan we zeker gebruiken 
bij de groep van Creatieve Workshops.  We willen de 
anonieme gulle gever hiervoor bedanken! Karin Muus 
en Yvonne Veenendaal 

Hou je ook zo van het Sinterklaasfeest? En vind je het 
leuk om er hier in Renswoude een mooi feest van te 
maken? Dan zoeken we jou! 
Twee jaar geleden hebben we met een klein team de 
oude commissie vervangen. We merken dat we met 
te weinig mensen zijn voor onze plannen. We zoeken 
dus mensen die met ons mee willen denken maar ook 
mensen die het leuk vinden om tijdens de intocht, 
optocht, het Sint huis etc. De handen uit de mouwen 
wil steken. Lijkt het je iets of heb je vragen? Mail dan 
naar Felina Tan:  tanfcd@hotmail.com

Te koop.  Massief eikenhouten blank ledikant, + 2 
lattenbodems, + 2 matrassen.  Alles 90 x 200.
Alles in één koop  €  110,-.  Bram Floor. 
Tel 06 38079906

Gezocht: 
Zaterdaghulp en/of vakantiewerk op 
recreatiepark De Lucht vanaf 16 jaar. 

Werkzaamheden zijn o.a. gras maaien, 
meewerken met collega's 

en kleine storingen oplossen.

Bel 0342-412877 en vraag naar Karel.

 
 
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.

 


