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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 
19-03 t/m 25-03 Reuma Nederland 
26-03 t/m 01-04 ZOA 
02-04 t/m 08-04 Fonds Gehandicaptensport 

Evenementen 
25-03 t/m 25-03 Open Huis Gemeentehuis 
15-04 t/m 15-04 Concertlezing in ‘t Podium 

Kijk voor meer informatie op 
www.renswoude.nl/ek 
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We gaan weer naar buiten! 
Lente! Wat kunnen we daar naar uitkijken aan het einde van 
de winter. Het is weer langer licht; de meeste kou is weer uit 
de lucht en het zonnetje laat zich steeds meer zien. Dat komt 
de buitentemperatuur dan weer ten goede. Wat een weldaad! 
Ook in de natuur is dat goed te zien. Het snoeien van oud 
hout in de perken en houtwallen geeft weer licht en ruimte 
voor groei en het frisse bladgroen en de voorjaarsbloemen 
worden weer langzaam zichtbaar. De natuur komt weer tot 
leven en daar worden we blij van! 
 
Onze gemeentelijke buitendienst verzorgt op diverse plaatsen 
in het dorp de nieuwe beplanting van perken. Een verzorgde buitenruimte, de zon en de 
stijgende temperatuur nodigen weer uit om iets vaker naar buiten te gaan. Ook rond het 
gerestaureerde en deels nieuwgebouwde gemeentehuis is door plaatselijke ondernemers hard 
gewerkt aan de aanleg van een mooie buitenruimte. Terwijl ik deze column schrijf, worden de 
laatste puntjes op de spreekwoordelijke i gezet voor de officiële opening en het Open Huis op 
25 maart aanstaande.  U/jij komt toch ook? Hartelijk welkom!  
 
De inrichting van een gezonde, veilige woon- en leefomgeving is een doorlopend proces. Het is 
belangrijk dat wij ons veilig, prettig en thuis voelen op de plek waar wij wonen. Ook onze 
kinderen en jongeren in Renswoude verdienen daarin een prominente plaats. Als je jong bent 
wil je graag buiten spelen en samen leuke dingen doen en beleven. De speelplaats die op dit 
moment wordt gerealiseerd op het Dorpsplein is een mooi voorbeeld van hoe wij het ook voor 
kinderen nog aantrekkelijker kunnen maken in het dorp. 
 
Op dit moment wordt er met meerdere collega’s een Speelbeleidsplan uitgewerkt voor de 
komende jaren. Hierin wordt onder andere gekeken welke speeltoestellen aan vervanging toe 
zijn, welke duurzame materialen en speeltoestellen wij voor onze nieuwe speelplaatsen gaan 
gebruiken, waar is er nu echt behoefte aan en wat zijn voor deze speelplaatsen de beste en 
veiligste locaties in het dorp? Allemaal vragen waarop een antwoord dient te komen. Dit 
onderzoek doen wij niet alleen, wij gaan dit samen met u/ jou doen. Wij zullen u tijdig van de 
juiste informatie voorzien en zijn benieuwd naar uw mening. Deze mag u geven via een 
enquête die u op een later moment ontvangt. Daarnaast gaan we met kinderen uit de buurt de 
wijken in en,  niet onbelangrijk nemen we uiteraard ook onze gemeenteraad in een vroegtijdig 
stadium mee in onze plannen. 
 
Allemaal vereisten om straks tot een mooi resultaat te komen waar wij allemaal blij van 
worden. Samen maken wij Renswoude nog mooier en aantrekkelijker! 
 
 
Henk van der Schoor, Wethouder Economie en Financiën 
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A. Dunav - 22-02-2023 S. Stretskul -22-02-2023 
A.Sitkowska - 22-02-2023 I. Stretskul - 22-02-2023 
A.M. Filarowski - 22-02-2023 O. Balias - 22-02-2023 

 

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. 

 
Activiteiten kinderburgemeester 
Vorige week had onze kinderburgemeester Sanne van den 
Brink, de nodige afspraken. Dinsdag 14 maart heeft ze, vanuit 
haar eigen betrokkenheid bij het lot van vluchtelingen, samen 
met burgemeester Petra Doornenbal een bezoek gebracht aan 
Vluchtelingenwerk Veenendaal. Ze maakte daar kennis met de 
teamleider en hoorde meer over de taken, werkzaamheden en 
aanpak die ze daar dagelijks toepassen om vluchtelingen zo 
goed mogelijk te huisvesten en te begeleiden. 
 
Via een speurtocht door het gebouw kwam ze diverse 
vrijwilligers tegen die zich intensief en vaak jarenlang inzetten om de opvang zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Sommige van deze vrijwilligers zijn zelf vluchteling geweest 
en vooral die gesprekken maakten veel indruk op Sanne. 
 
Verkiezingen 2023 
Om iedereen, jong en ouder bewust te maken van het belang van stemrecht bij 
verkiezingen heeft Sanne een dag voor de verkiezingen van 15 maart samen met 
burgemeester Doornenbal een filmpje opgenomen in één van de drie stembureaus in 
Renswoude. Deze kunt u terugkijken via de Facebook-pagina van de gemeente. 

 
Boomplantdag op het Dorpsplein 
Woensdag 15 maart was het Boomplantdag in 
Renswoude. Op het Dorpsplein hebben kinderen 
van basisscholen de Stifthorst en de Borgwal 
een drietal prunussen gepoot en werd het door 
hen gemaakte bord met daarop het kunstwerk 
met thema ‘Vrij’ onthuld.  Dit deden ze samen 
met Sanne, burgemeester Doornenbal en 
wethouder Henk van der Schoor.  
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Besluit vertrokken naar Land Onbekend 
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen 
niet meer wonen op het adres waar hij/zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 
ingeschreven staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten  om 
van de onderstaande personen  gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend 
land. 
 
Geslachtsnaam en voorletters-Datum voornemen 

S. Djuric - 15-03-2023 J. Hogenhout - 15-03-2023 
D. Hahan - 15-03-2023 J. Hubregtse - 15-03-2023 
L. Walenczykowski -15-03-2023 B. van Dijk - 15-03-2023 
J. Hogenhout - 15-03-2023 O. Barduk - 15-03-2023 

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

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

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

Voornemen vertrokken naar Land Onbekend 
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen 
niet meer wonen op het adres waar hij/zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 
ingeschreven staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het 
voornemen om van onderstaande personen gegevens op te nemen van vertrek naar 
onbekend land. 
 
Geslachtsnaam en voorletters-Datum voornemen 

R.Z. Mikulski - 22-02-2023 A.S. Donat - 22-02-2023 
T. Zavadska - 22-02-2023 L. Stretskul -22-02-2023 
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Woondeal voor bouw van 25.000 
woningen in Regio Foodvalley 
Op woensdag 8 maart 2023 heeft 
wethouder Jos Dirven zijn 
handtekening gezet onder de 
Woondeal Regio Foodvalley. Deze 
is onderdeel van de Woondeal voor 
heel Nederland, een 
overheidsinitiatief met het streven 
om via alle provincies en 
gemeenten in Nederland vóór 2040 900.000 nieuwe en betaalbare woningen te 
realiseren. Dit deed hij in aanwezigheid van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening), gedeputeerden Peter Kerris (Gelderland) en Rob van 
Muilekom (Utrecht), voorzitter van Regio Foodvalley René Verhulst en collega-
wethouders van de andere Regio Foodvalley-gemeenten. 
 

Wethouder Jos Dirven: ‘Tot en met 2030 worden in Regio Foodvalley 25.000 woningen 
gebouwd. Dat staat in de Woondeal Regio Foodvalley die ik vandaag, mede heb 
ondertekend. 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. Het is bekend dat er in onze regio behoefte is aan duurzame 
nieuwbouwhuizen, vooral in het betaalbare segment. De Woondeal is hiermee een 
mooi initiatief en met de uitvoering daarvan belonen we de doorsnee hardwerkende 
Nederlander.’

 
Informatie over de gehanteerde WOZ-waarde van uw woning 
Onlangs heeft u de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ per post 
of via mijnoverheid.nl ontvangen De WOZ-waarde van uw woning kan echter afwijken 
van uw verwachting. 
 
De gemeente heeft de WOZ-waarden WONINGEN voor 2023 vastgesteld. Hiermee 
wordt het bedrag van de onroerende zaakbelasting (OZB) berekend. Men denkt vaak 
dat een hogere huizenprijs leidt tot een net zo grote stijging van de onroerende 
zaakbelasting, maar dit is niet altijd terecht. 
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Bij stijgende WOZ-waarden van WONINGEN (zoals nu) wordt het OZB-tarief verlaagd. Zo 
blijft de opbrengst voor de gemeente ongeveer hetzelfde. De gemeenteraad van 
Renswoude heeft in verband met de stijging van de WOZ-waarde het tarief naar 
beneden bijgesteld naar 0,0626 % (was in 2022: 0,0798 %).  
 
Waardebepaling 
Om de WOZ-waarde te bepalen, kijkt de gemeente naar verkoopprijzen van 
vergelijkbare woningen in de maanden rond de waardepeildatum. Deze datum ligt 1 
jaar vóór het belastingjaar. Voor de WOZ-waarden voor 2023 is dat dus 1 januari 2022. 
We horen en lezen dat de huizenprijzen nu niet meer hard stijgen, eerder dalen. Ook 
staan huizen iets langer te koop dan een aantal maanden terug. Echter, de vast te 
stellen WOZ-waarde loopt achter op de prijsontwikkeling op de huizenmarkt. 
 
Oververhitte markt 
Op de waardepeildatum van 1 januari 2022 was de hypotheekrente nog laag en de 
woningmarkt erg oververhit. Dat betekent dat huizen (flink) boven de vraagprijs werden 
verkocht. Er waren toen nog geen hoge energieprijzen en er was nog geen oorlog in 
Oekraïne. De invloed van deze ontwikkelingen ziet u dan ook nog niet terug in de WOZ-
waarde voor belastingjaar 2023. 
 
Bezwaar maken 
Bent u ondanks bovenstaande uitleg van mening dat de WOZ-waarde hoger is 
vastgesteld dan de waarde van uw woning was op 1 januari 2022, neem dan contact 
op met de gemeente die met u de waarde kan bekijken. Doe dit bij voorkeur niet met de 
‘no-cure/no-pay’ bedrijven die voor u een juridische procedure starten. Een door u 
ingediend verzoek bij de gemeente wordt sneller behandeld en is goedkoper dan via 
een dergelijk bedrijf. U kunt hiervoor contact opnemen via 0800-02 30 081 of via de 
Digitale Belastingbalie op onze website (Renswoude.nl/belastingloket). 

 
Wet Milieubeheer 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het 
bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), 
bekend dat: 
 
zij een melding op basis van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben 
ontvangen van: 
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• Van de Kraats en Bouw B.V. voor het adres Taets van Amerongenweg 49 in 
Renswoude. De melding heeft betrekking op het tijdelijk in gebruik hebben van 
een installatie waarop het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van 
toepassing is. Het puin breken gebeurt van 13 maart tot en met 12 juni 2023. De 
werkzaamheden duren maximaal 3 aaneengesloten werkdagen tussen 7.00 en 
19.00 uur.  

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels 
opgesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar 
in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van 
deze algemene maatregel van bestuur dient u een afspraak te maken bij de 
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht. (op 
werkdagen). 
 
Als u een toelichting wenst of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak 
maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, via 
088 – 022 50 00. 

 
Energieloket Renswoude – Top 10 gemeente A - A++++ 
Uit de monitor van Rijksdienst Voor Ondernemen blijkt het aantal woningen in 
Nederland met energielabel A t/m A++++ vorig jaar met 15 procent gegroeid. 
Procentueel gezien staat Renswoude met een aandeel van 47,8% energielabel A tot en 
met A++++ woningen op de 10e plaats van alle gemeenten in Nederland! 
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Heeft u uw woning verduurzaamd en wilt u uw aanpak delen met uw mede-inwoners?  
Meld u zich dan aan via www.energiesamenfoodvalley.nl/renswoude-eloketvraag. 
 
Heeft u vragen over het isoleren van uw woning? 
Dan kunt u sinds kort terecht bij het Energieloket Renswoude. Het Energieloket wordt 
verzorgd door het team van Energie Samen Foodvalley. Zij verzorgen het Energieloket 
voor nog 6 gemeenten in de Foodvalley. U kunt al uw vragen stellen via het formulier 
op www.energiesamenfoodvalley.nl/renswoude-eloketvraag. Er wordt binnen 2 tot 3 
werkdagen via telefoon of mail contact met u opgenomen door een adviseur. 

 
Gratis OV voor 66 plussers met krappe beurs nog dit jaar mogelijk  
Inwoners van de provincie Utrecht van 66 jaar en ouder, met een jaarinkomen van 
maximaal € 21.000, kunnen gebruik maken van een gratis OV-abonnement voor bus en 
tram. Het gratis reizen geldt dagelijks vanaf 9.00 uur en het actie-abonnement loopt 
uiterlijk tot 9 december 2023. De provincie Utrecht vindt het belangrijk om iedereen 
bewegingsvrijheid te bieden en de gelegenheid te geven sociale contacten te 
onderhouden.  
 
Via www.gratisreizenouderen.nl kunt u uw gratis OV-abonnement aanvragen. Hier 
wordt u stap voor stap door het aanvraagproces meegenomen. Vindt u het lastig om 
het aanvraagformulier in te vullen, dan kunt u voor hulp terecht bij de bibliotheek. 
Iedereen die met een inkomensverklaring van de Belastingdienst kan aantonen dat 
hij/zij aan bovenstaande voorwaarden voldoet en zich heeft aangemeld, ontvangt een 
gratis OV-abonnement dat op uw persoonlijke OV-chipkaart wordt geladen. Kijk voor 
meer informatie op www.gratisreizenouderen.nl of ga langs bij de bibliotheek. 

 
Ingekomen aanvragen vergunningen/meldingen APV en bijzondere wetten en 
Alcoholwet 
• Collectevergunning (doorlopend) – huis-aan-huis collecte Stichting Nationaal 

Fonds Kinderhulp d.d. 17  t/m 22 april 2023 (ontvangen 6 februari 2023); 
• Ontheffing geluidshinder – inzet akoestische apparatuur anti kraaienvraat d.d. 

divers in mei 2023 (ontvangen 6 februari 2023); 
• Ontheffing verkeersregels – Cyclomedia d.d. eind maart tot eind mei, 

opnamerondes door Renswoude (ontvangen 8 februari 2023); 
• Ontheffing alcohol – Paasparty d.d. 10 april 2023 (ontvangen 21 februari 2023); 
• Standplaatsvergunning (tijdelijk) – verkoop Haantje Pik, Dorpsplein d.d.  31 maart 

en 1 april 2023 (ontvangen 3 maart 2023). 
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Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet 
• Ontheffing verkeersregels – Cyclomedia d.d. eind maart tot eind mei, 

opnamerondes door Renswoude (verzonden 7 maart 2023); 
• Evenementenvergunning – Paasparty/Goldwing Motorshow d.d. 10 april 2023,  De 

Hooge Hoek 22 (verzonden 16 maart 2023); 
• Evenementenvergunning – Opening gemeentehuis, Dorpsstraat 4 d.d. 24 en 25  

maart 2023 (verzonden 16 maart 2023); 
• Ontheffing sluitingstijden – TV Dicke Rijst, De Horst 3, divers in 2023 (verzonden 21 

maart 2023); 
• Verklaring van geen bezwaar – Backroads fietsevenement 2023 d.d. 15 april 2023 

(verzonden 21 maart 2023); 
• Standplaatsvergunning (tijdelijk) – verkoop Haantje Pik, Dorpsplein d.d.  31 maart 

en 1 april 2023 (verzonden 21 maart 2023); 
• Ontheffing alcohol – Paasparty d.d. 10 april 2023 (verzonden 21 maart 2023); 
• Evenementenvergunning – Koeien in de wei, Camping de Lucht d.d. 15 april 2023 

(verzonden 21 maart 2023). 
 

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

 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
• Kastanjelaan 2: vervangen schuur/plaatsing veranda  (ingediend 2 maart 2023); 
• Van der Sevenderlaan 29: plaatsing dakkapel achterzijde (ingediend 8 maart 2023); 

 
Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
• Van Hamallaan 25: plaatsing dakkapel (verzonden 17 maart 2023); 
• Utrechtseweg 13: vervangen kap en gevelwijziging (verzonden 21 maart 2023); 
 
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen 
• Van der Sevenderlaan 29: plaatsing dakkapel achterzijde (ingetrokken 10 maart 

2023); 

Voor meer informatie: 0318 – 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl 
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Notitie: Alle bovenstaande bekendmakingen en meer informatie over bovenstaande 
aanvragen worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Automatisch op de 
hoogte blijven van berichten over uw buurt? Meld u aan voor de e-mailservice via 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. 

 
Training voor kinderen en ouders in een echtscheidingssituatie 
!JES is een training voor kinderen en ouders die een echtscheiding hebben mee 
gemaakt en staat in het teken van het geven van handvatten aan ouders en kinderen 
om met de nieuwe en veranderde situatie om te gaan. Tijdens zeven bijeenkomsten 
van 75 minuten krijgen de kinderen diverse werkvormen aangeboden, zoals spel en 
tekenen. Voor ouders zijn er twee digitale bijeenkomsten van 1,5 uur en krijgen zij 
informatie over de training die de kinderen volgen. Verder wordt er informatie 
uitgewisseld over wat een scheiding allemaal voor ouders en kinderen kan inhouden. 
De training kost € 10,-. 
 
Voor wie? 
Kinderen (8 t/m 12 jaar) en ouders in een echtscheidingssituatie, die wonen in 
Renswoude en/of Scherpenzeel.  
 
Wanneer? 
Kinderbijeenkomsten: 18 april 2023, 25 april, 16, 23 en 30 mei, 6 en 13 juni 2023 (van 
15.45 tot 17:00 uur) 
Ouderbijeenkomsten: 11 april en 29 mei (van 19.30 tot 21.00 uur) 
 
Waar? 
Het Foort, Vijverlaan 4a te Scherpenzeel (Centrum Jeugd en Gezin, 2e etage). 
 
Door wie? 
Ingrid Voos, Dorpsteam Renswoude Jeugd. 
Hetty  Bos, ambulant Jeugd & Gezinsbegeleider Scherpenzeel. 
 
Meer informatie of aanmelden 
Renswoude: Ingrid Voos via i.voos@renswoude.nl, 0318- 578150 of 06-83176324 
Scherpenzeel: Veronique van Oevelen via v.vanoevelen@santepartners.nl of 06- 
83639096 
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Ontspanmomentje 
Wat is het heerlijk om af en toe even een moment 
voor jezelf te hebben en met een tijdschrift op de 
bank te ontspannen. Herkenbaar? Toch is dit niet 
voor iedereen vanzelfsprekend. Niet iedereen in 
Nederland kan namelijk goed genoeg lezen en genieten van al het moois dat boeken en 
tijdschriften bieden. Ongeveer 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, 
schrijven en rekenen. Het kan een gevoel van eenzaamheid geven als je niet de dingen 
kunt lezen die je leuk en belangrijk vindt. 
 
Lezen verrijkt je wereld. En door te lezen over verschillende onderwerpen ontwikkel je 
jezelf. Stichting Lezen en Schrijven heeft samen met het tijdschrift Libelle een 
‘makkelijk lezen’- uitgave van het blad uitgebracht. ‘Libelle – extra makkelijk lezen’ 
zorgt voor meer bewustwording voor laaggeletterdheid en het belang van een 
toegankelijke samenleving. Een samenleving wordt namelijk sterker als iedereen mee 
kan doen. 
Wilt u deze speciale editie van Libelle ook lezen? U bent welkom in de bibliotheek!  

 
 
Inschrijven als woningzoekende, waarom? 
Bij het Woningbedrijf horen we regelmatig van woningzoekenden dat zij er nooit bij stil 
hebben gestaan om zich (eerder) in te schrijven als woningzoekende. Het is echter 
verstandig om daar wél over na te denken, bijvoorbeeld bij een (toekomstige) 
woonwens.  
 
Starters 
Wordt uw zoon of dochter 18 jaar? Geef hem of haar dan een inschrijving bij  
Huiswaarts.nu cadeau. Natuurlijk kunnen ze zich ook zelf inschrijven. Als ze in de 
toekomst zelfstandig willen wonen in Renswoude (of omgeving), dan is er al 
inschrijftijd opgebouwd. Daardoor kan het toewijzen van een woning sneller gaan.  
 
Doorstromen 
We hopen uiteraard dat u met plezier in uw (huur)woning woont, maar uw woonwensen 
kunnen met de tijd veranderen door bijvoorbeeld een relatie of het krijgen van kinderen. 
Of omdat u naar een ander type woning wilt verhuizen, of uw woonlasten niet meer 
kunt opbrengen vanwege inkomensverlies. Ook dan is het aan te raden een inschrijving 
achter de hand te hebben. Komt er een woning beschikbaar die naar uw wens is, dan 
kunt u hier gelijk op reageren. 
 

  
                                                    Renswoude, 22 maart 2023 

 

 
Senioren 
Het beleid van de overheid is erop gericht, dat senioren langer thuis kunnen blijven 
wonen. Dan is het belangrijk dat u in een passende woning woont. Vaak lukt dat nu 
nog prima in een eengezinswoning. Maar soms is de woning te groot geworden, het 
traplopen lukt echt niet meer, de tuin is te bewerkelijk, of door ziekte is de woning niet 
langer geschikt. Of u nu in een huur- of koopwoning woont, een inschrijving als 
woningzoekende kan handig zijn. Het biedt u geen garantie dat u direct kunt verhuizen 
op het moment dat u dit wenst, maar de opgebouwde inschrijfduur kan in uw voordeel 
werken bij een wenswoning of nieuwbouwproject. 
 
Huiswaarts.nu 
De woningen die beschikbaar komen in de volgende plaatsen worden geadverteerd op 
www.huiswaarts.nu: Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal, Barneveld, Scherpenzeel, 
Renswoude en Nijkerk. Voor een inschrijving bij Huiswaarts.nu betaalt u eenmalig € 
25,00 en de jaarlijkse verlenging bedraagt € 10,00. 

 
Kennismaking met buurtbewoners 
Flexwoningen  
Een aantal maanden geleden hebben de vier 
jonge Renswoudenaren en vier jonge 
statushouders de sleutels van de acht 
Flexwoningen ontvangen. Zij wilden 
onderdeel worden van hun buurt en hebben 
daarvoor een kennismakingsbijeenkomst 
georganiseerd en omwonenden hiervoor 
uitgenodigd. 

 
Op maandagavond 6 maart zorgden burgemeester Petra Doornenbal en wethouder Jos 
Dirven voor de officiële opening van de gezamenlijke tuin door het doorknippen van 
een lint. Ze hadden voor de bewoners een passend cadeau meegebracht, namelijk 
tuingereedschap voor het onderhoud van de tuin. De kleurrijke koe, die op de dag van 
de ondertekening van het huurcontract door de kersverse bewoners beschilderd is, 
heeft inmiddels een plaats gekregen in de tuin. 

Omwonenden spraken van een leuk initiatief om op deze manier kennis met elkaar te 
maken. ‘Contact maken met je buren is goed. Het is mooi dat je jonge mensen, 
vluchtelingen en starters, zo’n start kunt bieden en met elkaar kunt verbinden’. 
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Zoals eerder in deze Heraut vermeld waren woensdag 15 
maart de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het 
Waterschap. In Renswoude kon u bij drie stembureaus 
terecht voor het uitbrengen van uw stem. Het 
stembureau in ons gemeentehuis kreeg eind van de 
middag nog een bliksembezoek van Commissaris van de 
Koning, Hans Oosters. Voor Renswoude heeft de BBB de 
meeste stemmen gekregen, met de SGP als tweede. De 
volledige processen-verbaal van beide verkiezingen vindt 
u op onze website. 

 
Met een opkomst van 75,4% ligt het opkomstpercentage 

hoger dan vier jaar geleden. We willen iedereen die de moeite heeft genomen om te 
komen stemmen hiervoor hartelijk bedanken! 

DE WOONDEAL: WAT IS DEAL VOOR 
RENSWOUDE?

In de vorige Heraut heeft u kunnen lezen over 
de Woondeal, die op 8 maart is getekend. De 
Woondeal moet een oplossing vormen voor 
de grote woningnood in Nederland. Ook wij 
vinden het van belang dat er snel gebouwd 
gaat worden. Inmiddels is bekend geworden 
wat door wethouder Dirven is getekend. 
Renswoude is er wat ons betreft niet goed 
vanaf gekomen: 
In plaats van de eigen woonvisie die in 
Februari 2022 is vastgesteld door alle 
partijen in de gemeenteraad, waarin het 
plan stond om tot 2030 500 woningen te 
realiseren, mag Renswoude er maar 324 
bouwen tot aan 2030. En dat terwijl wij wel 
steeds meer statushouders en asielzoekers 
krijgen op te vangen. Die hoeven overigens 
niet in een huurwoning te worden gehuisvest 
vanuit de landelijke wetgeving, maar dat 
doen we in Renswoude vaak wél (onlangs 
is er gewerkt met flexwoningen wat wij 
toejuichen). Dit op basis van onze eigen 
huisvestingsverordening. Een doorn in 
ons oog waar we al vaker van hebben 
voorgesteld dit te wijzigen en waarover 
wij binnenkort een initiatief voorstel zullen 
indienen als het college van Dorpsbelang en 
SGP hier niet zelf mee komt. De (meeste) 
Oekraïners hebben we ook weten op te 
vangen zonder dat zij voorrang kregen 
op sociale huurwoningen. Wij vinden het 
daarom vreemd dat Dorpsbelang het 
bouwen van extra huurwoningen koppelt 
aan de opvang van statushouders. Sociale 
koop en woningen voor onze jongeren die 
in Renswoude een woning willen hebben, 
wordt naar de achtergrond geschoven.

Daarnaast is het de vraag wat er gaat 
gebeuren op het gebied van bereikbaarheid 

(OV, rondweg). Wij kunnen ons niet aan 
de indruk onttrekken dat de gemeente 
Renswoude kansen heeft laten liggen bij 
het tot stand komen van de woondeal. In elk 
geval is ons onduidelijk wat nou de ‘deal’ is 
geweest voor Renswoude.

Bart Bisschop en Evert Blaauwendraat
VVD Renswoude

THEMA-AVOND
“OM GENDER KAN NIEMAND HEEN”

 Elise van Hoek – Burgerhart is als Manager 
Onderzoek en Beleid van de NPV betrokken 
bij het voorbereiden, ontwikkelen en 
implementeren van diverse projecten in 
de zorg rond medisch-ethische thema’s 
waaronder het onderwerp gender. Zij is 
(mede)auteur van publicaties en werk 
vanuit patiënten perspectief en werkt mee 
aan wetenschappelijk onderzoek en de 
ontwikkeling van richtlijnen.

Er zijn twee nieuwe woorden die ineens 
overal opduiken: genderneutraliteit en 
transgenderisme. Laten we niet denken 
dat we met deze termen niets te maken 
hebben. Integendeel. Het raakt iedereen 
en juist ook de jongste generatie. Daarom 
is het belangrijk dat we weten waarover we 
praten. Met deze inleiding krijgt u een beeld 
over gender. U kunt meer kennis opdoen 
over de context, culturele ontwikkelingen, de 
transgenderwet e.d. en al uw vragen rondom 
dit thema kunnen worden beantwoord.

 Dinsdag 18 april 2023. Aanvang 19.45 uur.

Bibliotheek, Van Reedeweg 77  te Renswoude. 
Deze avond is gratis en iedereen is van harte 
welkom! Lid of niet!  Neem gerust buren, 
familie en vrienden mee!
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GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
WOZ BESCHIKKING

Eind februari heeft iedereen de aanslag 
gemeentelijke belastingen ontvangen. 
Onder deze gemeentelijke belastingen 
vallen de rioolheffing, de afvalstoffenheffing 
en de onroerendezaak-belasting (OZB).  De 
OZB wordt opgelegd op basis van de WOZ-
waarde van uw woning (als u eigenaar bent). 
Die WOZ-waarde geeft jaarlijks veel ophef: 
door de sterk stijgende waarde van woningen 
gaat de WOZ-waarde ook flink omhoog. 
Gelukkig past de gemeente de percentages 
aan, zodat de lastenstijging voor u als 
eigenaar beperkt blijft. Deze WOZ-waarde 
wordt ook gebruikt door het waterschap 
en door de fiscus voor de bepaling van 
(een deel van) de waterschapslasten en 
het eigenwoningforfait. De stijging van de 
OZB in euro’s is in Renswoude beperkt tot 
gemiddeld 1,4%. 

Maar desondanks kunt u het idee hebben 
dat uw woning (veel) te hoog getaxeerd is. In 
dat geval kunt u het beste contact opnemen 
met de gemeente Veenendaal, die voor 
Renswoude de belastingzaken regelt. De 
mensen in Veenendaal zullen uw verzoek in 
alle redelijkheid beoordelen en als blijkt dat 
de waarde onjuist is vastgesteld, zal deze 
worden aangepast. Als u na telefonisch 
contact alsnog bezwaar wilt maken, dan 
kan dat (binnen 6 weken) via de website of 
schriftelijk (contactgegevens staan in de 
aanslagbrief). 

Wat u, ons inziens, niet moet doen is bezwaar 
maken via een zgn no-cure no pay bureau. 
Deze bureaus spenderen grote sommen 
geld aan reclame. Al dat geld wordt verdiend 
aan de behandeling van (uw) bezwaren. Als 
u zelf bezwaar maakt bij de gemeente dan 

kost u dat niet meer tijd en uw voordeel is bij 
een no cure no pay WOZ-bureau meestal niet 
groter. Per (toegewezen) bezwaar wordt er 
door no cure no pay WOZ-bureaus meer dan 
€ 500,- in rekening gebracht. Deze kosten 
zijn vele malen hoger dan uw eventuele 
voordeel. En u raadt het al: onze gemeente 
moet deze kosten betalen. Bezwaar maken 
mag; maar als u bezwaar maakt, doe dat dan 
via de gemeente Veenendaal; dat leidt niet 
tot hogere kosten. 

Fractie Dorpsbelang Renswoude
info@dorpsbelangrenswoude.nl

WILLEKE ALBERTI KOMT NAAR DE 
ZONNEBLOEM RENSCHERWOUDE

Op maandag 3 april komt Willeke 
Alberti zingen voor de Zonnebloem afd. 
Renscherwoude. Dat gebeurt van 14:00 tot 
15:00 uur in de Breehoek, Marktstraat 59 in 
Scherpenzeel. De zaal is open vanaf 13:30 
uur. 

Voor wie haar graag hoort zingen zijn er 
nog enkele plaatsen beschikbaar. U hoeft 
daarvoor niet aangesloten te zijn bij de 
Zonnebloem. De kosten zijn € 25,-, inclusief 
koffie/thee, een drankje en een hapje. 
Aanmelden kan tot 30 maart door contact 
op te nemen met Annet Eskes, 0318-571190. 
VOL=VOL. 

Daarnaast dient u uiterlijk 30 maart het 
genoemde bedrag over te maken op 
bankrekening NL74 RABO 0372 4795 96 
t.n.v. Zonnebloem Renscherwoude.
Uw betaling geldt dan als entreebewijs. 

Bestuur Zonnebloem Renscherwoude
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MELD JE NU AAN VOOR HET FIFA-TOERNOOI

Terug van weggeweest, dit jaar houden we 
weer na een aantal jaren het FIFA-toernooi. 
Word jij de nieuwe FIFA-koning of koningin? 
Meld je dan nu aan! Er is nog beperkt plek. 
Sporthal de Hokhorst, Dartvereniging 
Renswoude en de ChristenUnie Renswoude 
organiseren dit jaar het FIFA-toernooi. Naast 
dat er een professionele e-sporter aanwezig 
zal zijn, is er ook ruimte om te darten. In 
tegenstelling tot eerdere jaren is het deze 
keer volledig gratis. Wel vragen we je om aan 
te melden bij sfoort@hotmail.com. Zo kan je 
gegarandeerd meedoen. Het toernooi vindt 
plaats op vrijdag 24 maart om 19:00 uur bij 
Sporthal de Hokhorst. 

CONCERTLEZING ‘MUZIEK ALS MEDICIJN’
IN 'T PODIUM 

Harmonievereniging Ons Genoegen uit 
Renswoude geeft op zaterdag 15 april 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. Kaarten kosten 7,50 
euro en zijn voorafgaand aan het 
concert te koop aan de deur. Gratis 
toegang voor kinderen tot 12 jaar.

SCHOENENDOOSACTIE VOOR OEKRAINE

Intussen zijn de kinderen op De Stift-
horstschool begonnen met de voor-
bereidingen 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. 
Kinderen hebben nodig 1 schoenendoos.  
Voor de inhoud bv. pakje chocolademelk 
of pakje Wicky, blikje sinas, ontbijtkoek, 
Liga, doosje rozijntjes: klein zakje chips, 
zakje snoep, reep chocolade, rozijntjes, 
Cup-a-soup, blikjes leverpastei, pate en 
knakworstjes, blikjes fruit, klein pakje Brinta, 
Waxinelichtje of een kaars, een knuffel of mini 
spelletjes, Doe in de doos een mooie kaart, 
tekening en een briefje met je naam adres en 
de plaats waar je cadeautje vandaan komt. 
Versier je schoenendoos en klaar!! Inleveren 
t/m 12 april a.s. op Dorpsstraat 74.
Op 23 maart a.s. gaan we opnieuw starten met 
het inzamelen voor het zevende transport., 
Dorpsstraat 74 in Renswoude.
Informatie: Hage Nap en Henny van 
Ommeren, telefoon: 06-53362429

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

 

 

Uw specialist in: 

Knikarmschermen 

(rits) screen 

rolluiken 

Binnenzonwering 

Schuifwanden 

terrasoverkapping 
Voor vrijblijvende offerte 

Mob: 06 41 63 13 97 
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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. 
De kosten zijn ¤20,- p.p. plus ¤1,- voor 
koffie/thee. Vol is vol! 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 verplicht aanmelden via 
renswoude@bibliotheekzout.nl.
Van 19:45 tot 22:00 uur.

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.

VERDER:
Elke maandagochtend Creatieve Inloop in de 
bibliotheek door de SWO (9.30-11.00 uur).
Elke dinsdagmiddag Welfare van de SWO in 
de bibliotheek (14.30-16.30 uur).

Elke vrijdagochtend Taalcafe (9.30-11.00 uur)
Op on-even wekenweek Digi-cafe in de 
bibliotheek 10.00-11.30 uur.

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

biljarten. Misschien kunnen we dan 'paren’ 
samen stellen. Meldt u aan als u het leuk 
vindt om tijdens openingsuren te komen. 
Dat is op dinsdag en vrijdag tussen 14.00 
en 17.00 uur, en op woensdag tussen 14.00 
en 20.00 uur.

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

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

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

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

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

VAN EN IN DE BIEB! 

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.

KINDERJURY
Tijdens de Kinderjury Leesweken zijn alle 
kinderen van 6 t/m 12 jaar in Nederland de 
baas. Je mag dan stemmen op jouw favoriete 
boek!

De Kinderjury begint op woensdag 8 
februari met de leesweken. Tijdens deze 
leesweken lees je zoveel mogelijk boeken. 
Vervolgens kies je het beste boek en stem je 
via de stembussen in de Bibliotheek of vanaf 
maandag 10 april via kinderjury.nl. Het boek 
met de meeste stemmen wint de Kinderjury.

Win jouw lengte in kinderboeken: In de 
Bibliotheek in jouw woonplaats vind je 
stapels kinderboeken, boekentips en een 
stembus. Ook kun je er boekenleggers en een 
Kinderjurydagboek waarin je jouw mening 
kan bijhouden ophalen. Zodra je een favoriet 
boek op het oog hebt, kan je tot en met 24 
april stemmen via het stemformulier. Ook is 
het mogelijk om van maandag 10 april t/m 
maandag 24 april via de digitale stembus te 
stemmen. Door te stemmen maak je kans 
op jouw lengte in kinderboeken. De winnaar 
wordt 17 mei bekend gemaakt.

Boekentips: Houd ook de social media van 
Bibliotheek Z-O-U-T in de gaten. Iedere 

week komt er een verrassende boekentip 
langs. Vorig jaar wonnen Thomas van 
Grinsven & Rutger Vink met hun boek De 
magische halsband de Kinderjury 2022 
in de leeftijdscategorie 6 t/m 9 jaar. In de 
categorie 10 t/m 12 jaar won Kevin Hassing 
met Mus & kapitein Kwaadbaard en de koers 
naar de Kraken. Tijdens de Stemweken 
stemden maar liefst 52.448 kinderen op hun 
favoriete boek van vorig jaar.

SAMEN SOEPEN  11 APRIL  (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 oa  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 u 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 
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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.

 

Harmonievereniging

Ons Genoegen
o.l.v. Peter van Dinther

Presenteert

Kaarten à €7,50 zijn voorafgaand aan het concert te koop bij de deur.
Gratis voor kinderen tot 12 jaar

15 APRIL
20.00 UUR 
‘T PODIUM  
NIJBORG 2
RENSWOUDE

MUZIEK ÉN  

WETENSCHAP

worden tijdens

dit concert 

gecombineerd
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KNUFFELS TE COOP

Boodschappen doen heb ik – hoe druk ik het ook had – altijd leuk gevonden. Ik vind het 
gewoon gezellig om te winkelen, of het nu in een warenhuis is of in een supermarkt. Je bent 
even onder de mensen en komt er altijd wel iemand tegen voor op zijn minst een vriendelijke 
groet of een praatje. 
Ik ga nog net niet zitten in die koffiehoekjes in de winkel, maar dat die in een behoefte 
voorzien is duidelijk. Regelmatig geniet er iemand van een bakkie, af en toe een opmerking 
makend tegen  passerende klanten of personeel.

Deze week is mij iets bijzonders overkomen, zomaar in onze buurtsuper. In een van 
de gangpaden loop ik twee vrouwen tegen het lijf, van wie ik er een herken van de 
koffieochtenden voor Oekraïense vrouwen, begin vorig jaar. Ik kom haar wel vaker tegen op 
straat, maar dit keer raken we aan de praat. Haar ogen lichten op als ik haar naam en die 
van haar zoon noem. Dat ik me die nog herinner! Glunderend vertelt ze dat die andere vrouw 
haar moeder is, die sinds kort ook in Renswoude verblijft. ‘Hoe gaat het met familieleden in 
de Oekraïne?’ vraag ik, waarop zij uitlegt dat die in vrij rustige gebieden wonen, al blijft de 
situatie natuurlijk spannend.

Op zo’n moment tollen allerlei vragen door mijn hoofd en kom ik woorden tekort in het 
Engels om haar te bemoedigen. Bijzonder hoe het dan toch lukt om met je ogen en je 
gezicht contact te maken met elkaar. Zal ik haar vragen of ik haar een knuffel mag geven, 
denk ik. Maar dan spreidt zij haar armen al uit voor een stevige omhelzing, zomaar middenin 
de COOP!

Bij de kassa komen ze in dezelfde rij als ik staan. ‘Ik moet nog even iets pakken’, zeg ik als 
de caissière mijn boodschappen scant.  Spontaan pak ik twee bosjes rozen, witte en roze, 
reken die af en vertel haar dat ik die aan de vrouwen achter mij zal geven. Vlug leg ik de 
bloemen in hun kar. Blij verrast kijken ze mij aan, waarna ik vrolijk de winkel uit loop.

Bij mijn fiets word ik op mijn schouder getikt. Ik draai me om en kijk in het lachende gezicht 
van de moeder, die mij op haar beurt een bosje rozen in mijn handen stopt. Heel even flitst 
door me heen ‘ze zal toch niet een bosje teruggeven?’, maar dan zie ik dat deze rood zijn. 
Dat levert weer een dikke knuffel op, zonder woorden maar zo veelzeggend! 
Lijkt bijna een knuffelactie van de COOP!

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien      pootje
de  heraut

 

 

 

     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
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SWO AGENDA

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)
Donderdag 23 mrt 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 24 mrt 09.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
 17.00 uur: Samen eten Scherpenzeel (De Breehoek)
Maandag 27 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)
 19.00-20.30 uur: NAH-café (Bibliotheek Renswoude)
Dinsdag 28 mrt 10.00-11.30 uur: Digicafé 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 29 mrt 09.00-9.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
 19:00-21.00 uur: Bingoavond (Bibliotheek Renswoude)
Donderdag 30 mrt 15.00-16.00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)
 15.00-16.00 uur: Koersbal (De Hokhorst)
Vrijdag 31 mrt 09.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag 3 apr 09.15-11.30 uur: Bowlen (Schimmel, Woudenberg)
 09.30-11.00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
  13.30-14.30 uur: Loopgroep korte afstand Renswoude; bij droog weer 

(hoek Beukenlaan/Lijsterbeslaan)
  13.30-15.30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer (De Hokhorst)
  19.00-20.30 uur: Creatieve workshop bloemschikken (Bibliotheek 

Renswoude)
Dinsdag 4 apr 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 5 apr 09.00-9.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
 10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)

 

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

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

 

 

NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL 
RENSWOUDE

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.

KAARTCLUB
U kunt wekelijks kaarten op de dinsdagmiddag 
van 13.45 uur tot 16.30 uur in het Grand café 
van de Breehoek. Er is nog plaats voor nieuwe 
deelnemers. U bent van harte welkom om 

eens de sfeer te proeven op deze gezellige en 
ontspannen middagen. Voor meer informatie 
over deelname of kosten kunt u contact 
opnemen met de coördinator, Bert Leppers. 
Telnr. 06 20 78 28 92.

CREATIEVE WORKSHOP BLOEMSCHIKKEN
Maak maandag 3 april tijdens de workshop 
‘bloemschikken voor Pasen’ een prachtig 
lentestuk. Locatie: Bibliotheek Renswoude. 
Inloop: 18.45 uur, aanvang: 19.00 uur. 
Aanmelden kan in de bibliotheek van 
Renswoude of via de e-mail:  renswoude@
bibliotheekzout.nl. Kosten: €20 plus €1 voor 
koffie/thee.
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NPV-RENSWOUDE DOET NL DOET

Tijdens de landelijke dag van NL Doet ging 
het bestuur van de NPV-afdeling Renswoude 
op bezoek bij De Kleine Meent. In deze 
woongemeenschap voor mensen met een 
vorm van dementie deden de bestuursleden 
gezellige dingen met de bewoners om hen 
zo een prettig moment te bezorgen. Bij de 
ene bewoner werd er uit de Bijbel gelezen, 
bij de andere hielp men met het ontbijt of 
keek men samen foto’s van vroeger. Zomaar 
gezellig kletsen en herinneringen van 
vroeger ophalen was voor de bewoners een 
fijn moment. De bestuursleden kwamen niet 
met lege handen aan, voor alle bewoners en 
medewerkers was er taart meegenomen wat 
met veel smaak werd verorberd. 

De NPV- afdeling Renswoude is actief op 
vele terreinen die te maken hebben met 
gezondheid en welzijn. Voorlichting is ruim 
voorhanden op thema-avonden en via het 
landelijk bureau. Op 18 april zal er een thema-
avond gehouden worden in de bibliotheek 
van Renswoude over het onderwerp ‘Om 
gender kan niemand heen’. Iedereen, lid of 
geen lid, is van harte welkom vanaf 19.45 
uur.

Daarnaast is de NPV-afdeling Renswoude 
actief met Vrijwillige Thuishulp. Met vele 
vrijwilligers staan we mensen bij met 
net dat extra stukje zorg wat niet via de 
reguliere thuiszorg geleverd kan worden. 
Gezelschap, mantelzorg ontlasten, (samen) 
boodschappen doen etc. Indien u hulp 
nodig heeft neem dan contact op met onze 
coördinator Mieke Bosch. Bereikbaar op 
maandag-vrijdag van 10.00-12.00.
Telefoonnummer voor hulpvragen:
06 – 29 29 71 19

PAASCYCLES 
THEMA: ‘UIT LIEFDE VOOR JOU’. 

De laatste week van de veertigdagentijd 
wordt de Goede Week genoemd. In deze 
week herdenken christenen het lijden 
en sterven van Jezus vanaf de intocht in 
Jeruzalem tot paasmorgen. In deze week 
worden alle gebeurtenissen herdacht die 
de kern van het christelijk geloof uitmaken, 
met name het lijden, sterven en het verrijzen 
van Jezus Christus.

De Goede Week en de Pasen wordt daarom 
in het algemeen als het belangrijkste 
liturgische hoogfeest beschouwd. De 
Goede Week begint met Palmpasen op 
2 april. Op deze zondag wordt de intocht 
van Jezus Christus in Jeruzalem herdacht.                                                         
Witte Donderdag 6 april de viering van het 
Heilig Avondmaal. Goede Vrijdag 7 april 
herdenken we de kruisiging van Jezus.                                                      
Stille Zaterdag 8 april herdenkt men de tijd 
dat het dode lichaam van Jezus Christus in 
het graf lag en zijn we stil. 

De paascycles eindigt op 9 april met het 
feest van de verrijzenis van Jezus Christus 
op Pasen.   

Voorganger in alle diensten, ds. Ria Scheltens 
– Ritzema. Orgel Rein van Leeuwen en de 
medewerking van Zangroep Cantare o.l.v. 
Wim Vochteloo. De avonddiensten beginnen 
om 19.30 uur.

U bent van harte welkom om deze diensten 
in de PKN Gereformeerde kerk bij te wonen.             
Adres: Kastanjelaan 1.

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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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 30 MAART
FOTO OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

Er is weer veel voorraad plaatjes van 700 jaar 
Renswoude. Ans van den Hurk, Parklaan 5 
Renswoude

Gitaarles: Ben je op zoek naar iemand, die je gitaar 
wil leren spelen. Dat kan op dinsdag en vrijdag in de 
bibliotheek. Alle stijlen en niveaus. Meld je aan voor 
een gratis proefles.
Marno Wieken 06-42838117 / mwieken@gmail.com.

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

Bza, hhhulp voor 1 x per week voor 3-6 uur.
Opgeruimd huis geeft Opgeruimd hoofd!
Werk netjes, hoekjes  kantjes randjes! 
Help u graag met veel plezier in alle hhtaken. 
App/bel gerust voor verdere info: 06-47143678

Er zijn nog enkele ganzeneieren te koop, uitgeblazen 
en schoon, uitstekend geschikt om bijvoorbeeld te 
beschilderen. Tel 0613557657

Actie week Kringloop Renswoude
De actie voor de slachtoffers van het 
aardbevingsgebied in Syrië en Turkije heeft het 
mooie bedrag van €911,- opgebracht!
Hartelijk dank voor uw aankopen!

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Waarborg in kwaliteit

Volg onze aaccttiieess via 
FFaacceebbooookk @nijborgrijg

 
 
Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Sportfysiotherapie 
Revalidatie 
Medisch Fitness 
Echografie 
Shockwave 
Blessurepreventie 
 

Wist u dat wij middels 
 echografie (bijna) alle  

klachten in beeld kunnen brengen? 

Beukenlaan 46, Renswoude 
0318-576353 

www.fysio-vallei.nl 

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

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Vertrouwd adres
in Renswoude

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



Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 20 maart t/m 26 maart 2023. Week 12.

Honig kruidenmixen 
voor soepen, sauzen 

of maaltijden
3 pakjes à 35-150 gram

m.u.v. voordeelverpakkingen 
combineren mogelijk

3 STUKS

3.93
6.27 3.-

Alle Ariel Pods+ 
of Liquids+

2 stuks à 12/17 wasbeurten
combineren mogelijk

2 STUKS

21.98
25.9810.-21
25

Alle slaschotels 
of quiches

2 schalen à 
200-350 gram

combineren mogelijk

2 STUKS

6.50
9.90 6.-
2

6

Melkan  voordeelpak 
48+ kaas

stuk 865-960 gram

13.60
14.239.-

2 STUKS

Citroenen 
net 500 gram

Conference peren 
bak 1000 gram 

Mango per stuk
combineren mogelijk 

3.18
4.18 2.-

Appelsientje of 
Dubbeldrank

2 pakken à 1000 ml
combineren mogelijk

2.78
4.80 2.-
2 STUKS

Melkan roomboter
2 stuks à 250 gram 

of kuipjes à 225 gram
combineren mogelijk

5.98
6.58 5.-
2 STUKS

Molenbrood busbroden
2 hele broden
combineren mogelijk 5.50 4.-

2 STUKS ALTIJD

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14


