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[IVOIR^SZIIPQSKIPMNOZERYMXLYMW;IHSIR XQ 2MIVWXMGLXMRK
/MNOZSSVQIIVMRJSVQEXMIST[[[VIRW[SYHIRP
SRWFIWXHIHMIRWXZIVPIRMRK^SKSIH
QSKIPMNOHSSVXIPEXIRKEER9OYRXSRWSTHIZSPKIRHIQERMIVIRFIVIMOIR

&YVKIV^EOIR
(IEJHIPMRK&YVKIV^EOIRMWFITIVOXSTIRIR[IVOXEPPIIRSTEJWTVEEO:SSVLIXQEOIRZERIIR
EJWTVEEOOYRXYXYWWIRIRYYVFIPPIRREEVSJQEMPIRREEV
FYVKIV^EOIR$VIRW[SYHIRP
/SQRMIXREEVLIXKIQIIRXILYMWEPWYKIIREJWTVEEOLIFXKIQEEOX,SI[IPIVQIHI[IVOIVW
EER[I^MKOYRRIR^MNRQSKIR^MNEPPIIRSTEJWTVEEO[IVOIRSQLIXEERXEPGSRXEGXQSQIRXIR
^SZIIPQSKIPMNOXIFITIVOIR;MNZVEKIRY[FIKVMTLMIVZSSV
;MWXYHEXYFITEEPHI^EOIRSSOXLYMWZMEHIGSQTYXIVOYRXVIKIPIR#>SOYRXYZME
[[[VIRW[SYHIRPIIRZIVLYM^MRKSRPMRIHSSVKIZIRIRIIRYMXXVIOWIPHMKMXEEPEERZVEKIR;I
ZVEKIRYSQLMIV^SZIIPQSKIPMNOKIFVYMOZERXIQEOIR^SHEXYRMIXREEVLIXKIQIIRXILYMW
LSIJXXIOSQIR

(SVTWXIEQ
,IX(SVTWXIEQMWXIPIJSRMWGLSJTIVQEMPFIVIMOFEEVZME
HSVTWXIEQ$VIRW[SYHIRP (IQEMP[SVHXHEKIPMNOWKIPI^IRIRY[SVHXHER^SWRIPQSKIPMNO
XIVYKKIFIPH ^MIFIVMGLXZIVHIVSTZSSVQIIVMRJSVQEXMISZIVLIX(SVTWXIEQ 

;SRMRKFIHVMNJ
%PPIIRWTSIHIMWIRHIVITEVEXMIZIV^SIOIROYRRIRXIPIJSRMWGL[SVHIRHSSVKIKIZIR%PPISZIVMKI
VITEVEXMIZIV^SIOIROYRXYHSSVKIZIRZMEHIKIQIIRXIPMNOI[IFWMXI
[[[VIRW[SYHIRPVITEVEXMI:SSVZVEKIRSZIVLYYVFIXEPMRKIRSJGSRXVEGXIROYRXYGSRXEGX
STRIQIRZMELYYV$VIRW[SYHIRP

7XSVMRKWHMIRWXKIQIIRXI
&MN^IIVHVMRKIRHITVSFPIQIRSTLIXKIFMIHZERHISTIRFEVIVYMQXIMWHIWXSVMRKWHMIRWXZER
HIKIQIIRXIFYMXIROERXSSVYVIRXIFIVIMOIRZME

(MKMXEEPZIVKEHIVIRKIHYVIRHIHIGSVSREGVMWMW
(IZIVKEHIVMRKIROYRRIRZMELXXTWVIRW[SYHIVEEHWMRJSVQEXMIRPPMZIKIZSPKH[SVHIR^S[IP
FIIPHEPWKIPYMH&MNGSQQMWWMIZIVKEHIVMRKIR[EVIR[MNLIXKI[IRHHEXMRMXMEXMIJRIQIVWSJ
ERHIVIFIXVSOOIRIRSJFIPERKLIFFIRHIRFMNZIVKEHIVTYRXIROSRHIREERWGLYMZIR(EXMWRY
YMXIVEEVHRMIXLIXKIZEP;MN^YPPIR^SZIIPQSKIPMNOHIFIXVSOOIRIRTIVWSSRPMNOFIREHIVIRSQ
LYRVIEGXMIWGLVMJXIPMNOMRXIPEXIRWXYVIR-RHMIRYRMIXFIREHIVHFIRXQEEVY[MPXXSGL
QIITVEXIRHEROYRXY^MGLQIPHIRFMNHIKVMJJMIVHILIIV1,8.ERWIRZME
QNERWIR$VIRW[SYHIRP
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-RXSPIVERXZSSVMRXSPIVERXMI





(IZEOERXMIMWZSSVFMNIR[I^MNR[IIVZSPSTEERHIWPEK
-RXSPIVERXZSSVMRXSPIVERXMI





KIKEER(IOMRHIVIRKEER[IIVREEVWGLSSPHEXFIXIOIRX
(IZEOERXMIMWZSSVFMNIR[I^MNR[IIVZSPSTEERHIWPEK
QIIWXEPIIROPEWZIVHIVSJZSSVHIFVYKOPEWWIVWIIRRMIY[I
KIKEER(IOMRHIVIRKEER[IIVREEVWGLSSPHEXFIXIOIRX
WGLSSP:IIPOMRHIVIRZMRHIRLIXLIIVPMNOSTWGLSSP^MIRHEEV
QIIWXEPIIROPEWZIVHIVSJZSSVHIFVYKOPEWWIVWIIRRMIY[I
LYRZVMIRHIRIRZVMIRHMRRIR[IIVSJQEOIRKIQEOOIPMNO
WGLSSP:IIPOMRHIVIRZMRHIRLIXLIIVPMNOSTWGLSSP^MIRHEEV
RMIY[IZVMIRHIRMRHIRMIY[ISQKIZMRK,IPEEW^MNRIVSSO
LYRZVMIRHIRIRZVMIRHMRRIR[IIVSJQEOIRKIQEOOIPMNO
OMRHIVIRHMILIPIQEEPKIIR^MRLIFFIRSQ[IIVREEVWGLSSP
RMIY[IZVMIRHIRMRHIRMIY[ISQKIZMRK,IPEEW^MNRIVSSO
XIKEERIR^MIRIVEPWIIRFIVKXIKIRST6IHIRTIWXKIHVEK
OMRHIVIRHMILIPIQEEPKIIR^MRLIFFIRSQ[IIVREEVWGLSSP
-OZMRHHEX^SZIVHVMIXMK)IROMRHHEXERHIVIMRXIVIWWIWLIIJX
XIKEERIR^MIRIVEPWIIRFIVKXIKIRST6IHIRTIWXKIHVEK
HERERHIVIRIIRERHIVILYMHWOPIYVLIIJXSJWXSXXIVXPEWXZER
-OZMRHHEX^SZIVHVMIXMK)IROMRHHEXERHIVIMRXIVIWWIWLIIJX
XMGWLIIJXSJ[EXHERSSOIRHEEVSQKITIWX[SVHX-OLIF
HERERHIVIRIIRERHIVILYMHWOPIYVLIIJXSJWXSXXIVXPEWXZER
KVSSXVIWTIGXZSSVSYHIVWIRPIIVOVEGLXIRHMIIVEPPIWEER
XMGWLIIJXSJ[EXHERSSOIRHEEVSQKITIWX[SVHX-OLIF
HSIRSQIIRZIMPMKIIRTVIXXMKISQKIZMRKXIGVIʦVIRZSSVEPPI
KVSSXVIWTIGXZSSVSYHIVWIRPIIVOVEGLXIRHMIIVEPPIWEER
OMRHIVIR,IXMW^SLEVHRSHMK
HSIRSQIIRZIMPMKIIRTVIXXMKISQKIZMRKXIGVIʦVIRZSSVEPPI
OMRHIVIR,IXMW^SLEVHRSHMK
3ZIVMKIRWOSQXTIWXKIHVEKSSOZSSVFMNZSP[EWWIRIR2MIXIGLXZSP[EWWIR

gedrag…Iedereen
met een beetje inlevingsvermogen kan zich het gevoel wat ^SMIXWHSIX
3ZIVMKIRWOSQXTIWXKIHVEKSSOZSSVFMNZSP[EWWIRIR2MIXIGLXZSP[EWWIR
QIXIIRERHIV[IPZSSVWXIPPIR1EEVQIXEPPIIRHEXMRPIZMRKWKIZSIPOSQIR[IIVRMIX
gedrag…Iedereen met een beetje inlevingsvermogen kan zich het gevoel wat ^SMIXWHSIX
4IWXIROERRMIXQEKRMIXIRQSIXWXSTTIR(SIIVHYW[EXEEREPWLIXKIFIYVX7TVIIO
QIXIIRERHIV[IPZSSVWXIPPIR1EEVQIXEPPIIRHEXMRPIZMRKWKIZSIPOSQIR[IIVRMIX
HIERHIVEERTVEEXIVSZIVIRPIIVIPOEEVWZIVWGLMPPIRXI[EEVHIVIR-IHIVIIRQEK
4IWXIROERRMIXQEKRMIXIRQSIXWXSTTIR(SIIVHYW[EXEEREPWLIXKIFIYVX7TVIIO
REQIPMNO^MNR[MILMNSJ^MNMW
HIERHIVEERTVEEXIVSZIVIRPIIVIPOEEVWZIVWGLMPPIRXI[EEVHIVIR-IHIVIIRQEK
REQIPMNO^MNR[MILMNSJ^MNMW
-RLIXZIVPIRKHIZERLIXFSZIRWXEERHIHIROMOHEXLIXKSIHMWSQLIXZSPKIRHISRHIV

HIEERHEGLXXIFVIRKIR-RLIFFIR[MNQIXLIXGSPPIKIFIWPSXIRHEX[INEEVPMNOWST
-RLIXZIVPIRKHIZERLIXFSZIRWXEERHIHIROMOHEXLIXKSIHMWSQLIXZSPKIRHISRHIV
SOXSFIVHIVIKIRFSSKZPEKLMNWIRMRSR^IKIQIIRXI2YMWSOXSFIVRSKIIRTEEV
HIEERHEGLXXIFVIRKIR-RLIFFIR[MNQIXLIXGSPPIKIFIWPSXIRHEX[INEEVPMNOWST
[IOIRZERSRWZIV[MNHIVHQEEVMOZMRHLIXFIPERKVMNOSQYQIIXIRIQIRMRSR^I
SOXSFIVHIVIKIRFSSKZPEKLMNWIRMRSR^IKIQIIRXI2YMWSOXSFIVRSKIIRTEEV
SZIV[IKMRKIR;IVIEPMWIVIRSRWHEXLIXLMNWIRSJLIXRMIXLMNWIRZERHIZPEKEPXMNH
[IOIRZERSRWZIV[MNHIVHQEEVMOZMRHLIXFIPERKVMNOSQYQIIXIRIQIRMRSR^I
ZVEEKXSQZIVHIVIYMXPIK,IXPEEXWXI[EX[MN[MPPIRMWQIRWIRXIKIRLIXLSSJHWXSXIRSJ
SZIV[IKMRKIR;IVIEPMWIVIRSRWHEXLIXLMNWIRSJLIXRMIXLMNWIRZERHIZPEKEPXMNH
O[IXWIR;EXSRWFIXVIJXXIPXMIHIVIIRQII3RKIEGLXOPIYVPIZIRWSZIVXYMKMRKSJ[IPOI
ZVEEKXSQZIVHIVIYMXPIK,IXPEEXWXI[EX[MN[MPPIRMWQIRWIRXIKIRLIXLSSJHWXSXIRSJ
KIEEVHLIMHHERSSO
O[IXWIR;EXSRWFIXVIJXXIPXMIHIVIIRQII3RKIEGLXOPIYVPIZIRWSZIVXYMKMRKSJ[IPOI
KIEEVHLIMHHERSSO
)V^MNRQIRWIRMRSR^I6IRW[SYHWIWEQIRPIZMRKHMIQSIMXILIFFIRQIXHI^I

VIKIRFSSKZPEKEERKI^MIRLYRSZIVXYMKMRKIIRPIZIRMRIIRLSQSWIOWYIPIVIPEXMIMRKEEX
)V^MNRQIRWIRMRSR^I6IRW[SYHWIWEQIRPIZMRKHMIQSIMXILIFFIRQIXHI^I
XIKIRHIQERMIV[EEVST+SHLIXFIHSIPHLIIJX(EEVREEWX^MNRIVQIRWIRHMIHMXERHIVW
VIKIRFSSKZPEKEERKI^MIRLYRSZIVXYMKMRKIIRPIZIRMRIIRLSQSWIOWYIPIVIPEXMIMRKEEX
^MIRQEEV[IPHIKIZSIPMKLIMHFIKVMNTIR(ERMWIVIIRHIIPMRSR^I6IRW[SYHWI
XIKIRHIQERMIV[EEVST+SHLIXFIHSIPHLIIJX(EEVREEWX^MNRIVQIRWIRHMIHMXERHIVW
WEQIRPIZMRKHMILIXLMNWIRZERHIVIKIRFSSKZPEKNYMWXEPWLʤXKIFEEV^MIXHEXEPPI
^MIRQEEV[IPHIKIZSIPMKLIMHFIKVMNTIR(ERMWIVIIRHIIPMRSR^I6IRW[SYHWI
QIRWIRQIIXIPPIR3RKIEGLX[IPOIKIEEVHLIMHHERSSO)RHEXLIXNYMWXKSIHMWSQHI
WEQIRPIZMRKHMILIXLMNWIRZERHIVIKIRFSSKZPEKNYMWXEPWLʤXKIFEEV^MIXHEXEPPI
0,&8-IVWIIRLEVXSRHIVHIVMIQXIWXIOIRQIXHMXKIFEEV(EEVQIILIIJXHI
QIRWIRQIIXIPPIR3RKIEGLX[IPOIKIEEVHLIMHHERSSO)RHEXLIXNYMWXKSIHMWSQHI
VIKIRFSSKZPEKIIRFITEEPHIPEHMRKKIOVIKIR-IHIVKIIJX^MNRIMKIRPEHMRKIVEERIR
0,&8-IVWIIRLEVXSRHIVHIVMIQXIWXIOIRQIXHMXKIFEEV(EEVQIILIIJXHI
MIHIVLIIJX^MNRSJLEEVIMKIRKIPMNO
VIKIRFSSKZPEKIIRFITEEPHIPEHMRKKIOVIKIR-IHIVKIIJX^MNRIMKIRPEHMRKIVEERIR
MIHIVLIIJX^MNRSJLEEVIMKIRKIPMNO
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3QHEXLIXLYMHMKIFIWXIQQMRKTPERHMXRYRMIXQSKIPMNOQEEOX[SVHXIVIIRRMIY[
3QHEXLIXLYMHMKIFIWXIQQMRKTPERHMXRYRMIXQSKIPMNOQEEOX[SVHXIVIIRRMIY[
FIWXIQQMRKWTPERZSSVFIVIMH
FIWXIQQMRKWTPERZSSVFIVIMH

4PERRMRK
4PERRMRK
;MNZIV[EGLXIRHEXYLIXFIWXIQQMRKWTPERMRLIXZMIVHIO[EVXEEPZEROYRX
;MNZIV[EGLXIRHEXYLIXFIWXIQQMRKWTPERMRLIXZMIVHIO[EVXEEPZEROYRX
FIOMNOIRIRLMIVSZIVY[QIRMRK ^MIRW[MN^I OYRXKIZIR(MXQEEOXHIKIQIIRXIXI
FIOMNOIRIRLMIVSZIVY[QIRMRK ^MIRW[MN^I OYRXKIZIR(MXQEEOXHIKIQIIRXIXI
^MNRIVXMNHFIOIRHZME[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRP
^MNRIVXMNHFIOIRHZME[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRP
:SSVQIIVMRJSVQEXMISZIVHI^IZSSVEEROSRHMKMRKOYRXYGSRXEGXSTRIQIRHILIIV1
:SSVQIIVMRJSVQEXMISZIVHI^IZSSVEEROSRHMKMRKOYRXYGSRXEGXSTRIQIRHILIIV1
;IRX^IPZMESJVYMQXIPMNOITPERRIR$VIRW[SYHIRP
;IRX^IPZMESJVYMQXIPMNOITPERRIR$VIRW[SYHIRP


,IXMWFIWXIIRTY^^IPSQVIOIRMRKLSYHIRHQIXEPPIKIZSIPIRWHINYMWXIOIY^IWXI
QEOIR)IRZPEKMWIIRHMRKHEXIIRWMKREEPEJKIIJX&MNZVIYKHILERKIR[IHIREXMSREPI
HVMIOPIYVFYMXIRFMNZIVNEEVHEKIRZERSRWOSRMRKWLYMWHSIR[IIVHISVERNI[MQTIPFMN
FMN(SHIRLIVHIROMRKLERKIR[IHIREXMSREPIHVMIOPIYVLEPJWXSO2EEWXSR^IREXMSREPI
HVMIOPIYV^MNRIVREXYYVPMNORSKQIIVWSSVXIRHI)YVSTIWIHITVSZMRGMEPIIRSR^I
6IRW[SYHWIZPEK. Bij zo’n beetje elke vlag weten we de betekenis er[IPZER(I
FIXIOIRMWZERHIVIKIRFSSKZPEKMWREEVQMNRSZIVXYMKMRKEJLEROIPMNOZER[IPOI
FIXIOIRMWNIIVEERKIIJX,MNWNIHIZPEKHERLIFNIHI[SSVHIRHMIHEEVQIIHIPEHMRK
HIOOIR[IPPMGLXRMIXLMNWNIHIZPEKRMIXHERQMWNIHMI^IPJHI[SSVHIR:SSVQMN
TIVWSSRPMNOMWHIVIKIRFSSKLIXXIOIRZER,SST(EEVSQLMNWIR[MNEERWXEERHI
SOXSFIVHIVIKIRFSSKZPEK-OLSSTMRHMXKIZEPSTLIX[IHIV^MNHWIVIWTIGXZSSVMIHIVW
“gelijk”.

,IFLIXKSIHQIXIPOEEV


4IXVE(SSVRIRFEPY[FYVKIQIIWXIV



%JWTVEOIRFYVKIV^EOIRSRPMRI
;MWXYHEXYZSSVXEERY[EJWTVEOIRQIXHIEJHIPMRKFYVKIV^EOIRZMESR^I[IFWMXIOYRX
QEOIR#;MNFPMNZIRREXYYVPMNOSSOXIPIJSRMWGLFIVIMOFEEVZME:ER[IKIHI
HVYOXIEERHIFEPMIMWHI[EGLXXMNHZSSVIIREJWTVEEOSTHMXQSQIRXQMRMQEEPIIR
[IIO




:SSVEEROSRHMKMRKFIWXIQQMRKWTPER1YRRMOIR[IK
3ZIVIIROSQWXMKEVXMOIPZERLIX&IWPYMXVYMQXIPMNOISVHIRMRK &VS PEXIR
FYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVW[IXIRHEX^MNIIRFIWXIQQMRKWTPERZSSVFIVIMHIRZSSVHI
YMXFVIMHMRKZERIIRKVSIRXIGLRMIOFIHVMNJEERHI1YRRMOIR[IKXI6IRW[SYHI

(SIPIRTPERKIFMIH
(I1YRRMOIR[IKPMKXMRLIXFYMXIRKIFMIHZER6IRW[SYHI,IXPMKXXIR^YMHIRZERHI
%XIKIRLIXFIHVMNZIRXIVVIMRZER:IIRIRHEEP,IXTIVGIIP[SVHXEERHI^YMHOERX
FIKVIRWHHSSVHI+VMJX

3THI1YRRMOIR[IKMWIIRFIHVMNJKIZIWXMKHHEXXYMRQEGLMRIWZIVLERHIPXIR
VITEVIIVX3QHEXLIXFIHVMNJMRHIEJKIPSTIRNEVIRMWKIKVSIMHMWHIEER[I^MKI
FIFSY[MRKXIOPIMRKI[SVHIRZSSVHILYMHMKI[IVO^EEQLIHIR(I[IRWMWSQIIR
RMIY[FIHVMNJWKIFSY[MRHIZSVQZERIIRWLS[VSSQERRI\WIVZMGIEJHIPMRKXIFSY[IR
(MXXIVZIVZERKMRKZERHIFIWXEERHIWLS[VSSQIRLIXQIIWX[IWXIPMNOIFIHVMNJWKIFSY[


6IRW[SYHIWITXIQFIV



:EWXKIWXIPH[MN^MKMRKWTPER1SPIRWXVEEX
&YVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWQEOIRFIOIRHHEX^MNHILYMHMKIFIWXIQQMRK;SRIRIR
&YVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWQEOIRFIOIRHHEX^MNHILYMHMKIFIWXIQQMRK;SRIRIR
8YMRZERLIXTIVGIIPEERHI1SPIRWXVEEXXI6IRW[SYHILIFFIRKI[MN^MKHREEVHI
8YMRZERLIXTIVGIIPEERHI1SPIRWXVEEXXI6IRW[SYHILIFFIRKI[MN^MKHREEVHI
FIWXIQQMRK&IHVMNZIRXIVVIMR(MXLIFFIR^MNKIHEERHSSVKIFVYMOXIQEOIRZERIIR
FIWXIQQMRK&IHVMNZIRXIVVIMR(MXLIFFIR^MNKIHEERHSSVKIFVYMOXIQEOIRZERIIR
[MN^MKMRKWFIZSIKLIMHYMXLIXVIIHWKIPHIRHIFIWXIQQMRKWTPER(I
FYVKIV [SRMRKMWRY
[MN^MKMRKWFIZSIKLIMHYMXLIXVIIHWKIPHIRHIFIWXIQQMRKWTPER(I FYVKIV [SRMRKMWRY
SQKI^IXREEVIIRFIHVMNJW[SRMRK3SOOERHIFIWXEERHIFIHVMNJWFIFSY[MRKMRHI
SQKI^IXREEVIIRFIHVMNJW[SRMRK3SOOERHIFIWXEERHIFIHVMNJWFIFSY[MRKMRHI
XSIOSQWX[SVHIRYMXKIFVIMH
XSIOSQWX[SVHIRYMXKIFVIMH

,IXZEWXKIWXIPHI[MN^MKRKWTPERPMKXZEREJWITXIQFIVKIHYVIRHI^IW[IOIRXIV
,IXZEWXKIWXIPHI[MN^MKRKWTPERPMKXZEREJWITXIQFIVKIHYVIRHI^IW[IOIRXIV
MR^EKISTHIEJHIPMRK*]WMIOIR7SGMEEP(SQIMRZERLIXKIQIIRXILYMW9[SVHX
MR^EKISTHIEJHIPMRK*]WMIOIR7SGMEEP(SQIMRZERLIXKIQIIRXILYMW9[SVHX
ZIV^SGLXIIREJWTVEEOXIQEOIRQIXHILIIV1;IRX^IPSQLIXTPERMRXI^MIR3SOOER
ZIV^SGLXIIREJWTVEEOXIQEOIRQIXHILIIV1;IRX^IPSQLIXTPERMRXI^MIR3SOOER
LIXTPER[SVHIRMRKI^MIRST[[[VYMQXIPMNOITPERRIRRP
LIXTPER[SVHIRMRKI^MIRST[[[VYMQXIPMNOITPERRIRRP
8SXIRQIXSOXSFIVOERWGLVMJXIPMNOFIVSIT[SVHIRMRKIWXIPHXIKIRKIRSIQH
8SXIRQIXSOXSFIVOERWGLVMJXIPMNOFIVSIT[SVHIRMRKIWXIPHXIKIRKIRSIQH
FIWPYMXFMNHI%JHIPMRKFIWXYYVWVIGLXWTVEEOZERHI6EEHZER7XEXI %F674SWXFYW
FIWPYMXFMNHI%JHIPMRKFIWXYYVWVIGLXWTVEEOZERHI6EEHZER7XEXI
%F674SWXFYW
)%(IR,EEK HSSV
)%(IR,EEK
HSSV

  )IRFIPERKLIFFIRHIHMIXMNHMK^MNRSJLEEV^MIRW[MN^ISTLIXSRX[IVTTPERREEV
 )IRFIPERKLIFFIRHIHMIXMNHMK^MNRSJLEEV^MIRW[MN^ISTLIXSRX[IVTTPERREEV
ZSVIRLIIJXKIFVEGLX
ZSVIRLIIJXKIFVEGLX
 )IRFIPERKLIFFIRHIHMIEERXSSRXHEXLMNSJ^MNVIHIPMNOIV[MNWRMIXMRWXEEXMW
 )IRFIPERKLIFFIRHIHMIEERXSSRXHEXLMNSJ^MNVIHIPMNOIV[MNWRMIXMRWXEEXMW
KI[IIWXSQ^MNRSJLEEV^MIRW[MN^IXIKIRLIXSRX[IVTTPERREEVZSVIRXIFVIRKIR
KI[IIWXSQ^MNRSJLEEV^MIRW[MN^IXIKIRLIXSRX[IVTTPERREEVZSVIRXIFVIRKIR

-RHMIRFIVSIT[SVHXMRKIWXIPHHEROERXIZIRWIIRZIV^SIOSQZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRK
-RHMIRFIVSIT[SVHXMRKIWXIPHHEROERXIZIRWIIRZIV^SIOSQZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRK
[SVHIRMRKIHMIRHFMNHI:SSV^MXXIVZERHI%F67:SSV^S[IPLIXFIVSITWGLVMJXEPWLIX
[SVHIRMRKIHMIRHFMNHI:SSV^MXXIVZERHI%F67:SSV^S[IPLIXFIVSITWGLVMJXEPWLIX
ZIV^SIOSQZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKMWKVMJJMIVIGLXZIVWGLYPHMKH
ZIV^SIOSQZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRKMWKVMJJMIVIGLXZIVWGLYPHMKH

:SSVQIIVMRJSVQEXMIHLV1;IRX^IPZMESJ
:SSVQIIVMRJSVQEXMIHLV1;IRX^IPZMESJ
VYMQXIPMNOITPERRIR$VIRW[SYHIRP
VYMQXIPMNOITPERRIR$VIRW[SYHIRP
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:EWXKIWXIPH[MN^MKMRKWTPER1SPIRWXVEEX
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6IRW[SYHIWITXIQFIV
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3RX[IVTFIWPYMX[MN^MKMRKWTPERZIVKVSXIRFSY[ZPEO&EVRIZIPHWIWXVEEX
&YVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWLIFFIRLIXZSSVRIQIRSQLIXFSY[ZPEOZERTIVGIIP
&EVRIZIPHWIWXVEEXXI6IRW[SYHIXIZIVKVSXIR(IZIVKVSXMRKMWFIHSIPHSQHIFSY[
ZERIIRWXVSIRQIWXSTWPEKIRLIVFSY[ZERIIRKIMXIRZIVFPMNJQSKIPMNOXIQEOIR,IX
EERXEPHMIVIRRIIQXEPWKIZSPKZERHIZIVKVSXMRKRMIXXSI

,IXSRX[IVT[MN^MKMRKWTPERPMKXZEREJLIHIRKIHYVIRHI^IW[IOIRXIVMR^EKISTHI
EJHIPMRK3QKIZMRKWFILIIVZERLIXKIQIIRXILYMW STEJWTVEEO 
3SOOERLIXTPER[SVHIRMRKI^MIRST[[[VYMQXIPMNOITPERRIRRP
-IHIVIIROERXSXIRQIXSOXSFIVIIR^MIRW[MN^ISZIVHMXSRX[IVTTPEROIRFEEV
QEOIRFMNFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVW(MXOERREEVOIY^IWGLVMJXIPMNOSJQSRHIPMRK
)IRWGLVMJXIPMNOI^MIRW[MN^IOER[SVHIRKIVMGLXEER

,IXGSPPIKIZER&YVKIQIIWXIVIR;IXLSYHIVW
4SWXFYW
>06IRW[SYHI

)IRQSRHIPMRKI^MIRW[MN^IOER[SVHIRMRKIHMIRHHSSVFMRRIRHIKIRSIQHIXIVQMNR
IIREJWTVEEOXIQEOIRQIXHILIIV1;IRX^IP
:SSVQIIVMRJSVQEXMIHLV1;IRX^IPSJ
VYMQXIPMNOITPERRIR$VIRW[SYHIRP



%ERZYPPIRHIMRJSVQEXMISZIV(SVTWXIEQ6IRW[SYHI
%ERZYPPIRHIMRJSVQEXMISZIV(SVTWXIEQ6IRW[SYHI
(SVTWXIEQ6IRW[SYHIMWLIXIIVWXIEERWTVIIOTYRXZSSVZVEKIRSJTVSFPIQIRSTLIX
(SVTWXIEQ6IRW[SYHIMWLIXIIVWXIEERWTVIIOTYRXZSSVZVEKIRSJTVSFPIQIRSTLIX
KIFMIHZER
KIFMIHZER

LYMWLSYHIPMNOISRHIVWXIYRMRK


VIPEXMISJIGLXWGLIMHMRK
LYMWLSYHIPMNOISRHIVWXIYRMRK 
VIPEXMISJIGLXWGLIMHMRK
^IPJWXERHMKFPMNZIR[SRIR

VSY[IRZIVPMIW


^IPJWXERHMKFPMNZIR[SRIR


VSY[IRZIVPMIW


HEKFIWXIHMRK


STZSIHIRIRSTKVSIMIR
HEKFIWXIHMRK



STZSIHIRIRSTKVSIMIR
ZIVZSIV MRHIVIKMS
 
SRX[MOOIPIRSJKIHVEKWTVSFPIQIR
ZIVZSIV
MRHIVIKMS
 

 
SRX[MOOIPIRSJKIHVEKWTVSFPIQIR
LYPTQMHHIPIR
SEVSPWXSIPWGSSXQSFMIP

LYMWIPMNOKI[IPH
LYPTQMHHIPIR

LYMWIPMNOKI[IPH
ZIV[EEVPS^MRK SEVSPWXSIPWGSSXQSFMIP 
ZIV[EEVPS^MRK

,IX(SVTWXIEQMWIV KVEXMW ZSSVEPPIMR[SRIVWNSRKIRSYH
,IX(SVTWXIEQMWIV
KVEXMW ZSSVEPPIMR[SRIVWNSRKIRSYH
;MN^MNRFIVIMOFEEVZMELIXEPKIQIRIXIPIJSSRRYQQIVZERHIKIQIIRXI
 
;MN^MNRFIVIMOFEEVZMELIXEPKIQIRIXIPIJSSRRYQQIVZERHIKIQIIRXI
 
SJZMEHSVTWXIEQ$VIRW[SYHIRP
SJZMEHSVTWXIEQ$VIRW[SYHIRP

-RPSSTYVIR
-RPSSTYVIR
-RHIIZIR[IOIRSTZVMNHEK
ZERYYV MRHI&MFPMSXLIIO
-RHIIZIR[IOIRSTZVMNHEK ZERYYV MRHI&MFPMSXLIIO
:EREJWITXIQFIV
IHMRWHEKZERHIQEERH ZERYYV MRLIX)0+' )IVWXIPMNRW
:EREJWITXIQFIV
)POI
IHMRWHEKZERHIQEERH ZERYYV MRLIX)0+' )IVWXIPMNRW
)POI
+I^SRHLIMHWGIRXVYQ

+I^SRHLIMHWGIRXVYQ

3T[SIRWHEKIR\TIVQEERHSTFIMHIFEWMWWGLSPIR
^MIRMIY[WFVMIJZERHIWGLSSP 
3T[SIRWHEKIR\TIVQEERHSTFIMHIFEWMWWGLSPIR ^MIRMIY[WFVMIJZERHIWGLSSP 



:IVPIIRHIVIKYPMIVISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
 1SPIRWXVEEXEVIEPMWIVIRtijdelijke kringloopwinkel; activiteit ‘afwijken van
bestemmingsplan’ (verzonden op 27 augustus 2021)
 (MGOIVMNWXbouwen erker aan de voorzijde; activiteit ‘bouwen’ ZIV^SRHIRST
EYKYWXYW 
+IRSIQHISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIRPMKKIRZSSVIIRMIHIVXIVMR^EKISTHIEJHIPMRK
*]WMIOIR7SGMEEP(SQIMRXEEOZIPH:8,ZERLIXKIQIIRXILYMWZER6IRW[SYHI ST
EJWTVEEO &IRXYFIPERKLIFFIRHIRLIIJXYFI^[EEVXIKIRIIRZIVPIIRHIZIVKYRRMRK
HEROYRXYFMRRIR[IOIRREHIZIV^IRHHEXYQIVZERIIRWGLVMJXIPMNOFI^[EEVMRHMIRIR
FMNLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZERHIKIQIIRXI6IRW[SYHI 4SWXFYW
>0MR6IRW[SYHI 
)IRSQKIZMRKWZIVKYRRMRKZSSVLIXFSY[IRXVIIHXMR[IVOMRKQIXMRKERKZERHIHEKRE
HIKIRSIQHIZIV^IRHHEXYQ-RHMIRYFI^[EEVLIIJXMRKIHMIRHIRIVWTVEOIMWZERIIR
WTSIHIMWIRHFIPERKOYRXYFSZIRHMIRIIRZIV^SIOSQIIRZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRK
MRHMIRIRFMNHIZSSV^MIRMRKIRVIGLXIVZERHI6IGLXFERO1MHHIR2IHIVPERH %JHIPMRK
&IWXYYVWVIGLX4SWXFYW(%9XVIGLX ;ERRIIVIIRZSSVPSTMKIZSSV^MIRMRK
MWEERKIZVEEKHXVIIHXHIZIVKYRRMRKTEWMR[IVOMRKREHEXLMIVSZIVIIRFIWPMWWMRKMW
KIRSQIR
:SSVQIIVMRJSVQEXMISJSQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP
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.SRKIVIRGEJʤ6IRW[SYHI
.SRKIVIRGEJʤ6IRW[SYHI
,SI[SSRNMNIR[EX^MNRNSY[[SSR[IRWIR#
(IKIQIIRXI6IRW[SYHI^SIOX
,SI[SSRNMNIR[EX^MNRNSY[[SSR[IRWIR# (IKIQIIRXI6IRW[SYHI^SIOX
NSRKIVIRWXEVXIVWZERQE\MQEEPNEEVHMIQII[MPPIRTVEXIRSZIV[EXNSRKIVIR
NSRKIVIRWXEVXIVWZERQE\MQEEPNEEVHMIQII[MPPIRTVEXIRSZIV[EXNSRKIVIR
FIPERKVMNOZMRHIREPWLIXKEEXSQ[SRIR,MIVZSSVSVKERMWIVIR[IST
FIPERKVMNOZMRHIREPWLIXKEEXSQ[SRIR,MIVZSSVSVKERMWIVIR[IST
[SIRWHEKWITXIQFIVIIR‘jongerencafé’.
Met jouw inbreng kan de
[SIRWHEKWITXIQFIVIIR‘jongerencafé’. Met jouw inbreng kan de
KIQIIRXIFMNXSIOSQWXMKI[SRMRKFSY[TPERRIRFIXIVEERWPYMXIRFMNHI
KIQIIRXIFMNXSIOSQWXMKI[SRMRKFSY[TPERRIRFIXIVEERWPYMXIRFMNHI
[SSRFILSIJXIZERNSRKIVIR4VEEXQIIIRQIPHNIEERHSSVIIRIQEMP
[SSRFILSIJXIZERNSRKIVIR4VEEXQIIIRQIPHNIEERHSSVIIRIQEMP
XIWXYVIRREEVMRJS$EXVMZIRPonder
vermelding van ‘jongerencafé’ of
XIWXYVIRREEVMRJS$EXVMZIRPonder
vermelding van ‘jongerencafé’ of
HSSVHI56GSHIXIWGERRIRQIXNIXIPIJSSR,IXNSRKIVIRGEJʤMWST
HSSVHI56GSHIXIWGERRIRQIXNIXIPIJSSR,IXNSRKIVIRGEJʤMWST
[SIRWHEKWITXIQFIVZERXSXYMR6IRW[SYHI HII\EGXIPSGEXMIZSPKX 
[SIRWHEKWITXIQFIVZERXSXYMR6IRW[SYHI
HII\EGXIPSGEXMIZSPKX 
3RHIVHIHIIPRIQIVW[SVHIRREEJPSSTXMIR:::FSRRIRXIV[EEVHIZER€ZIVPSSX
3RHIVHIHIIPRIQIVW[SVHIRREEJPSSTXMIR:::FSRRIRXIV[EEVHIZER€ZIVPSSX









6IRW[SYHIWITXIQFIV
6IRW[SYHIWITXIQFIV
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;360('0)%294(%=WITXIQFIV,IIP2IHIVPERHWGLSSR,IIP6IRW[SYHI
;360('0)%294(%=WITXIQFIV,IIP2IHIVPERHWGLSSR,IIP6IRW[SYHI
WGLSSR
WGLSSR
De werkgroep “Renswoude schoon” gaat weer een bijdrage leveren aan een schoon
De werkgroep “Renswoude schoon” gaat weer een bijdrage leveren aan een schoon
6IRW[SYHIIRHYWEERIIRWGLSRIVI[IVIPH
6IRW[SYHIIRHYWEERIIRWGLSRIVI[IVIPH
;MNOYRRIRMIHIVWLYPTHEEVFMNKIFVYMOIR8YWWIRIRYYVKEER[IEERHI
;MNOYRRIRMIHIVWLYPTHEEVFMNKIFVYMOIR8YWWIRIRYYVKEER[IEERHI
WPEK,IXWXEVXIRIMRHTYRXMW)P^IRLSJ,MIVOYRXYIIREJZEP^EOZIMPMKLIMHWLIWNI
WPEK,IXWXEVXIRIMRHTYRXMW)P^IRLSJ,MIVOYRXYIIREJZEP^EOZIMPMKLIMHWLIWNI
TVMOWXSOIRLERHWGLSIRIRSTLEPIRIROVMNKXY MRSZIVPIK IIRVSYXIXSIFIHIIPH(I
TVMOWXSOIRLERHWGLSIRIRSTLEPIRIROVMNKXY MRSZIVPIK IIRVSYXIXSIFIHIIPH(I
KIPIIRHIQEXIVMEPIRIRHIZSPPI^EOOIROYRRIRLMIV[IIV[SVHIRMRKIPIZIVH%PPI
KIPIIRHIQEXIVMEPIRIRHIZSPPI^EOOIROYRRIRLMIV[IIV[SVHIRMRKIPIZIVH%PPI
OMRHIVIRQSKIRSSOQIILIPTIRNSRKIVHERNEEVKVEEKSRHIVFIKIPIMHMRKZERIIR
OMRHIVIRQSKIRSSOQIILIPTIRNSRKIVHERNEEVKVEEKSRHIVFIKIPIMHMRKZERIIR
ZSP[EWWIRI
ZSP[EWWIRI
(IEERHEGLXKEEXHMXOIIVREEVHI[IKIRMRIRVSRHLIXHSVT+VEEK[MPPIR[MNSSOEPPI
(IEERHEGLXKEEXHMXOIIVREEVHI[IKIRMRIRVSRHLIXHSVT+VEEK[MPPIR[MNSSOEPPI
QIRWIRFIHEROIRHMILYRIMKIRFYYVXWXVEEXSTKIVYMQHLSYHIR2SKFIPERKVMNOIVMW
QIRWIRFIHEROIRHMILYRIMKIRFYYVXWXVEEXSTKIVYMQHLSYHIR2SKFIPERKVMNOIVMW
LIXSQIVWEQIR^SVKZSSVXIHVEKIRHEXHMXWSSVXEGXMIWRMIXQIIVRSHMK^MNR
LIXSQIVWEQIR^SVKZSSVXIHVEKIRHEXHMXWSSVXEGXMIWRMIXQIIVRSHMK^MNR
(IKIQIIRXIZIVPIIRXSSOLEEVQIHI[IVOMRKWXIPXQEXIVMEPIRFIWGLMOFEEVIRHVEEKXIV
(IKIQIIRXIZIVPIIRXSSOLEEVQIHI[IVOMRKWXIPXQEXIVMEPIRFIWGLMOFEEVIRHVEEKXIV
^SVKZSSVHEXEPPIZSPPI^EOOIRSTHINYMWXITPEEXWXIVIGLXOSQIR1IXFILYPTZER
^SVKZSSVHEXEPPIZSPPI^EOOIRSTHINYMWXITPEEXWXIVIGLXOSQIR1IXFILYPTZER
OEVVIRWTIGMEEPSRX[SVTIRZSSVLIXSTVYMQIRZER^[IVJEJZEPOERIVHMVIGXEP
OEVVIRWTIGMEEPSRX[SVTIRZSSVLIXSTVYMQIRZER^[IVJEJZEPOERIVHMVIGXEP
KIWGLIMHIR[SVHIRMRKI^EQIPH
KIWGLIMHIR[SVHIRMRKI^EQIPH
;ILSYHIRVIOIRMRKQIXQIXIVEJWXERH
;ILSYHIRVIOIRMRKQIXQIXIVEJWXERH
%ERQIPHIRFMN6SFZERHI&SVZMESJVZERHIFSV$^MKKSRP
%ERQIPHIRFMN6SFZERHI&SVZMESJVZERHIFSV$^MKKSRP


ZVEKIRPMNWXMRZYPXIRHI^IZʭʭVWITXIQFIVXIVYKWXYYVX,IIJXYSJY[OMRHMR
KIFVYMOKIQEEOXZERIIRZSSV^MIRMRKZERYMXHI.IYKH[IXQEEVLIIJXYKIIRFVMIJ
SRXZERKIRIR^SYY[IP[MPPIRQII[IVOIREERLIXSRHIV^SIO#(EROYRXYGSRXEGX
STRIQIRQIX1[%1YPHIVZMEEQYPHIV$VIRW[SYHIRP

(IZVEKIRPMNWXEERMR[SRIVWHMIKIFVYMOQEOIRZERIIR;QSZSSV^MIRMRKMWIMRHNYPM
ZIVWXYYVH:IPIZVEKIRPMNWXIR^MNRMRKIZYPHIRXIVYKKIWXYYVH,MIVZSSVHEROIR[MNY
LEVXIPMNO&MRRIROSVX^YPPIR[MNHIVIWYPXEXIRQIXYHIPIR




*MRERGMʦPILYPTZSSVMR[SRIVWHMI[SSROSWXIRRMIXOYRRIRFIXEPIR832/
/YRXYSTHMXQSQIRXY[[SSROSWXIRRMIXFIXEPIR#)ROSQXHMXHSSVHEXY[MROSQIR
QMRHIVMWKI[SVHIRZER[IKIHIGSVSREGVMWMW#(EROYRXYKIFVYMOQEOIRZERHI
832/VIKIPMRK(IEERZVEEKXIVQMNRZSSVHI^IVIKIPMRKPSSTXXSXSOXSFIV


(IPERHIPMNOIVIKIPMRK8MNHIPMNOI3RHIVWXIYRMRK2SSH^EOIPMNOI/SWXIR 832/ FMIHX
JMRERGMʦPISRHIVWXIYRMRKEERMR[SRIVWHMIFMNZSSVFIIPHLYRLYYVL]TSXLIIO
IPIOXVMGMXIMX[EXIVIRKEWXMNHIPMNORMIXOYRRIRFIXEPIR2MIXEPPIIRSRHIVRIQIVWOYRRIR
LMIVEERWTVEEOSTQEOIRHIVIKIPMRKMWSSOZSSVQIHI[IVOIVWIRERHIVI^IPJWXERHMKIR
HMIHSSVHIGSVSREQEEXVIKIPIRLYRFEERSJSTHVEGLXIR^MNRO[MNXKIVEEOX
(I832/MWSTKI^IXSQQIRWIRXILIPTIRHMIRMIXMREERQIVOMRKO[EQIRZSSVIIVHIVI
WXIYRQEEXVIKIPIR3SOMWHI832/ZSSVQIRWIRHMISRHEROWERHIVIVIKIPMRKIRRSK
WXIIHWXI[IMRMKMROSQWXIRLIFFIRSQLYR[SSROSWXIRXIFIXEPIR

'PMʦRXIVZEVMRKWSRHIV^SIO;QSIR.IYKH[IX
'PMʦRXIVZEVMRKWSRHIV^SIO;QSIR.IYKH[IX

(IKIQIIRXI6IRW[SYHIZSIVXHMXNEEVIIRGPMʦRXIVZEVMRKWSRHIV^SIOYMXSRHIV
(IKIQIIRXI6IRW[SYHIZSIVXHMXNEEVIIRGPMʦRXIVZEVMRKWSRHIV^SIOYMXSRHIV
MR[SRIVWHMIKIFVYMOQEOIRZER^SVKSJZSSV^MIRMRKIRSTKVSRHZERHI;QSIRHI
MR[SRIVWHMIKIFVYMOQEOIRZER^SVKSJZSSV^MIRMRKIRSTKVSRHZERHI;QSIRHI
.IYKH[IX
.IYKH[IX

(IKIQIIRXI6IRW[SYHIMWZIVERX[SSVHIPMNOZSSVHIYMXZSIVMRKZERHI;IX
(IKIQIIRXI6IRW[SYHIMWZIVERX[SSVHIPMNOZSSVHIYMXZSIVMRKZERHI;IX
QEEXWGLETTIPMNOISRHIVWXIYRMRK
;QS IRHI.IYKH[IX,IXMWZSSVHIKIQIIRXI
QEEXWGLETTIPMNOISRHIVWXIYRMRK ;QS IRHI.IYKH[IX,IXMWZSSVHIKIQIIRXI
FIPERKVMNOSQXI[IXIR[EXQIRWIRZMRHIRZERHILYPTIRSRHIVWXIYRMRKHMI^MNMR
FIPERKVMNOSQXI[IXIR[EXQIRWIRZMRHIRZERHILYPTIRSRHIVWXIYRMRKHMI^MNMR
LIFFIRSRXZERKIR(SSVLIXMRZYPPIRZERHIZVEKIRPMNWXLIPTXYSRWHI^SVK
LIFFIRSRXZERKIR(SSVLIXMRZYPPIRZERHIZVEKIRPMNWXLIPTXYSRWHI^SVK
SRHIVWXIYRMRKIRLYPTZIVPIRMRKXIZIVFIXIVIR
SRHIVWXIYRMRKIRLYPTZIVPIRMRKXIZIVFIXIVIR


-REERQIVOMRKOSQIRZSSV832/
3QKIFVYMOXIQSKIRQEOIRZERHI832/VIKIPMRKQSIXHIXIVYKZEPMRMROSQWXIRXIR
QMRWXI ^MNRKIVIOIRHSZIVHIQEERHNERYEVMXIRST^MGLXIZERNERYEVM
3SOQSIXY[ZIVQSKIRPEKIV^MNRHER€ 15.ZSSVKILY[HIRWEQIR[SRIRHIRIR
alleenstaande ouders. Dit bedrag is € ZSSVIIREPPIIRWXEERHI

3TFEWMWZERLIXTIVGIRXEKIZERLIXMROSQIRHEXYMXKIKIZIRQSIX[SVHIREER
RSSH^EOIPMNOI[SSROSWXIR[SVHXFITEEPHSJYVIGLXLeeft op de ‘lage TONK’ van 
€ of de ‘hoge TONK’ van €9OYRXHIVIKIPMRKXSXIRQIX
WITXIQFIVEERZVEKIRZMESR^I[IFWMXI+IQIIRXI:IIRIRHEEPZSIVXHI^I
VIKIPMRKZSSVHIMR[SRIVWZER6IRW[SYHIYMX3T[[[ZIIRIRHEEPRPXSROZMRHXYQIIV
MRJSVQEXMISZIV832/IRHIZSSV[EEVHIR


)MRHEYKYWXYWMWHIZVEKIRPMNWXZIVWXYYVHREEVNSRKIVIR ZERXQNEEV HMIKIFVYMO

)MRHEYKYWXYWMWHIZVEKIRPMNWXZIVWXYYVHREEVNSRKIVIR
ZERXQNEEV HMIKIFVYMO
QEOIRZERIIRZSSV^MIRMRKZERYMXHI.IYKH[IXʤRREEVSYHIVWQIXOMRHIVIR
XSX
QEOIRZERIIRZSSV^MIRMRKZERYMXHI.IYKH[IXʤRREEVSYHIVWQIXOMRHIVIR
XSX
NEEV HMIKIFVYMOQEOIRZERNIYKHLYPT;MNWXIPPIRLIXIVKSTTVMNW[ERRIIVYHI
NEEV HMIKIFVYMOQEOIRZERNIYKHLYPT;MNWXIPPIRLIXIVKSTTVMNW[ERRIIVYHI
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6IRW[SYHIWITXIQFIV






6IRW[SYHIWITXIQFIV
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monebeijer.nl

0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u
verzekerd bent

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

KOERSBALLEN EN DYNAMICTENNIS BIJ
SPORTVERENIGING RENSWOUW
SPORTVERENIGING
RENSWOUW
(SV)
START
2 SEPTEMBER WEER MET KOERSBALLEN EN
DYNAMICTENNIS IN SPORTHAL DE HORKHORST.

Koersbal is van oorsprong een Australische
sport en lijkt enigszins op “jeu de boules”.
Omstreeks 1980 is de sport overgewaaid
naar Europa. Bewegen is gezond en
daarom wordt in het kader van ”Meer
bewegen voor Ouderen” steeds meer
koersbal gespeeld. Koersbal is een balspel
dat binnen wordt gespeeld op een mat van
8 bij 2 meter. Er spelen 2 personen tegen
elkaar. De ene persoon met 4 zwarte en de
andere met 4 bruine ballen. De bedoeling
van het spel is, net als bij “jeu de boules”
om de ballen naar het witte doelballetje te
rollen. De ballen rollen echter niet in een
rechte baan, maar in een boog. Dit komt
omdat het zwaartepunt van de koersballen
niet in het midden zit. Daardoor is koersbal
leuk , maar zeker in het begin ook moeilijk.
Iedereen kan het leren en zal gauw ervaren
dat koersbal vooral een gezellig maar ook
een verrassend spel is. Er is geen kracht
voor nodig zodat iedereen gelijke kansen
heeft.

10

Dynamictennis is een relatief jonge
racketsport geschikt voor iedereen
vanwege het lichte materiaal waarmee
gespeeld wordt. Het is gemakkelijk aan
te leren en attractief voor alle leeftijden.
Mannen en vrouwen spelen met en door
elkaar. Omdat er gespeeld wordt met lichte
materialen zijn blessures een uitzondering
en is de sport op gevorderde leeftijd goed
vol te houden.
Informatie: We starten weer op donderdag
2 september om 15.00 uur in Sporthal
de Hokhorst. Om 16.00 uur is er koffie
en thee in de kantine. Alle materialen om
Koersbal of Dynamictennis te spelen
worden verzorgd door de SV. U hoeft
alleen maar (binnen)sportschoenen en
een goed humeur mee te brengen. De
kosten voor deze sporten zijn € 3,00 per
keer inclusief een kopje koffie of thee. Een
10-strippenkaart à € 25,- is ook mogelijk.
Uiteraard ook incl. koffie/thee.
MEER INFO

Christianne Geerdes, e-mail: secretaris@
svrenswouw.nl of tel. 06-50263612. In de
sporthal is Delja Pruis de coördinator van
beide sporten. Bij haar kunt u per keer
betalen of een strippenkaart kopen.
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WE GAAN WEER ZINGEN!
Vanaf vorig jaar maart hebben wij, Con
Amore te Renswoude, helaas bijna niet
meer fysiek samen kunnen zingen.
Gelukkig konden we online nog wel nieuwe
muziekstukken instuderen en hielden we
contact. Wat hebben we het samen zingen
gemist. Gelukkig mogen we weer gaan
zingen. We gaan aan een nieuw project
beginnen. In 2019 hebben we voor het eerst
in de mooie koepelkerk van Renswoude
een 'Festival of nine lessons and Carols'
verzorgd. De negen lezingen van Genesis
tot en met het kerstevangelie werden door
jong en oud gelezen. Deze lezingen werden
afgewisseld door bijpassende koorzang en
samenzang. De bekende Engelse Carols
kwamen voorbij, als ook andere mooie
koorwerken. De kerk was vol, het was een
indrukwekkende avond.
DOE MEE MET HET PROJECT FESTIVAL OF LESSONS
AND CAROLS

Ook dit jaar hopen we weer een Festival
of nine lessons and Carols te organiseren,
waarin weer mooie Carols en andere
muziek kan klinken. Deze staat gepland
op vrijdagavond 10 december. Iedereen
die van muziek houdt, mag meedoen! We
starten op 2 september, van 19.30-21.30
uur in Rehoboth, met de repetities voor
dit project. Er is geen koorervaring vereist.
Ervaar hoe fijn het is om samen te zingen.
Meer informatie en opgeven kan bij:
Con Amore Renswoude
Yolande Schouten
yschouten@hetnet.nl 06-330 198 37
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JEUGDCLUB “IMMANUËL” VAN DE
KOEPELKERK GAAT WEER VAN START!
Hallo jongens en meisjes! Wij hebben
er weer zin in, jullie ook? Jeugdclub
“Immanuël” van de Koepelkerk gaat weer
van start!
De clubs worden gehouden in gebouw
Rehoboth en zijn voor alle kinderen van
7 tot en met 12 jaar. Ben jij nieuwsgierig
geworden, en lijkt het je leuk? Je bent
van harte welkom op de volgende tijden:
Maandagavond van 17:45 - 19:00 uur.
(kinderen groep 5, 20 september 1e keer)
Dinsdagavond van 17:45 - 19:00 uur.
(kinderen groep 4, 21 september 1e keer)
Dinsdagavond van 18:45 - 20:00 uur.
(kinderen groep 7, 21 september 1e keer)
Woensdagavond van 18:30 - 19:45 uur.
(kinderen groep 6, 22 september 1e keer)
Vrijdagavond van 19:30 - 21:00 uur.
(kinderen groep 8 en het 1e van het
voortgezet onderwijs)
De vrijdagavond club is 1x per 2 weken.
Dit is in de even weken. De eerste
vrijdagavond club is op 24 september. Kun
jij de avond van jouw groep niet, dan ben
je ook van harte welkom op een andere
avond een groep hoger of lager. Zaterdag
18 september is de Gemeente dag. Zondag
19 september is de startdienst van het
winterwerk in de Koepelkerk en begint om
9:30 uur.
Wil je meer weten? Bel of mail naar
Jan van de Heetkamp 06-11426794 of
janvandeheetkamp@gmail.com
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WEER HEERLIJK SAMEN BUITEN SPELEN
Bij de Christelijke Basisschool “De
Stifthorst” kunnen we weer heerlijk buiten
spelen, zegt directeur Hanneke van Bellen.
Na zes weken zomervakantie zijn we weer
met alle kinderen terug op school. Dat is
gewoon heel fijn. Wat ook heel fijn is, is dat
het speeltoestel op het plein aan de kant
van de Van Reedeweg weer helemaal is
opgeknapt en dat dankzij een sponsoring
door Boomschors.nl. Hanneke van Bellen:
“Een ouder van onze school werkt daar
en zo is de ondergrond met houtsnippers
weer
helemaal
in
orde
gebracht”.
Wat ook heel leuk is dat we niet meer in
aparte groepen buiten hoeven te spelen.
Dit was vorig jaar nodig vanwege de
maatregelen rondom corona. Maar deze
richtlijnen zijn gelukkig weer aangepast. Alle
kinderen mogen weer samen naar buiten
en daar genieten we allemaal heel erg van.
Directeur Hanneke van Bellen legt uit dat
de kinderen binnenkort ook weer met

nieuw speelmateriaal buiten kunnen spelen.
Dit spelmateriaal is aangeschaft van de
Doekoe spaarpunten die de ouders konden
sparen door boodschappen bij Supermarkt
Coöp. te halen. Nieuwe ballen, een kan, jam
set, badmintonrackets, frisbees etc. Om
deze spullen goed op te bergen heeft de
school twee speelgoedkliko’s aangeschaft.
Christelijke Basisschool “De Stifthorst” is
een “Leader in Me” school. Dit betekent
dat we de kinderen leren om (samen)
verantwoordelijkheid te dragen. Binnenkort
kunnen kinderen solliciteren naar de
leiderschapsrol voor het buitenspeelgoed.
Deze leerlingen zorgen ervoor dat de
speelgoedkliko’s naar binnen en naar buiten
gaan tijdens de pauze en dat alles weer
netjes opgeborgen wordt. Op de Christelijke
Basisschool “De Stifthorst” zijn we samen
verantwoordelijk voor onze school, zo besluit
directeur Hanneke van Bellen, die maar wat
blij is met de nieuwe speelmogelijkheden
voor de jeugd en uiteraard ook met de start
van het nieuwe schooljaar.

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

Voor overige specialisaties: bezoek onze website

www.henkschuurman.nl

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

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE
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BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING
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VAN DE BIEB!
DE BIBLIOTHEEK IS WEER NORMAAL GEOPEND. OP
DINSDAG EN VRIJDAG VAN 14-17 U., OP WOENSDAG
VAN 14-20 U. WE BLIJVEN HEEL NAUWGEZET DE
VOORSCHRIFTEN EN ADVIEZEN VAN DE OVERHEID
AANHOUDEN MBT DE CORONA-MAATREGELEN.
ACTIVITEITEN

We willen graag weer beginnen met
rummicuppen, sjoelen en koffiedrinken
op vrijdagmiddag. Het is nodig dat u
zich hiervoor opgeeft. Dan staan onze
vrijwilligers ook weer paraat! Mailt of belt
u de bibliotheek, of kom van te voren even
langs.
STOELYOGA WOENSDAGOCHTEND 8 SEPTEMBER

Net als enige tijd geleden is Liesbeth
Faber weer bereid gevonden om een les
stoelyogha te komen verzorgen. Iedereen
van harte welkom na aanmelding. Kosten
zijn 1 e pp. en er is voor en na de yoga tijd

de heraut

voor koffie of thee. De bibliotheek is open
vanaf 10.15 u. De les begint om 10.30 u. het
duurt ruim een half uurtje.
SCHILDERLES OP HEEL KLEINE SCHAAL

Zin om samen te schilderen? Dat kan op
vrijdagmiddag in de bieb onder leiding
van Marianne Voorthuizen. Ivm de Corona
maatregelen kan dit alleen in een hele
kleine groep na aanmelding.
Het gaat er niet om dat u ervaring heeft,
maar dat u samen gezellig bezig bent en
wat handige tips mee krijgt.
De tijden zijn tussen 14.00 en 15.30 uur.
Kosten € 2,- voor koffie of thee. Neem iets
mee om OP te schilderen, wij zorgen voor
de rest. Aanmelden via de bibliotheek is
noodzaak i.v.m. drukte.
RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE

Deze worden weer door de bibliotheek
georganiseerd. Let op: U moet in staat zijn
trap te lopen. Het zijn kleine groepen en alle

IJzersterk in plaatwerk

Pedicure Salon Renswoude

Het adres voor:

Medisch pedicure

Beukenlaan 46
3927 AK Renswoude
0318-572041
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BOEK AAN HUIS

Mochten er mensen zijn die nog niet
naar openbare ruimtes als de bibliotheek
kunnen of willen komen, laat het ons
weten, daar brengen wij uw boeken.
Bel de bibliotheek: 0318 575151 of mail
renswoude@bibliotheekzout.nl
Alleen samen zorgen wij ervoor dat we
veilig kunnen gebruikmaken van de
Bibliotheek. Respecteer daarom elkaars
ruimte en blijf afstand houden! Heeft u
vragen neemt u via mail contact met ons
op info@bibliotheekzout.nl
U kunt met uw abonnement ook andere
filialen van Zout op andere dagen bezoeken,
kijkt u voor openingstijden even op onze
website.

FOOT FIT

Wilma van Hunen

RIVM maatregelen nemen we in acht. De
kosten zijn momenteel € 10,- p.p.
Er is nog plaats op de volgende
dinsdagmiddagen om 14.00 u.:
7 september, 28 september, 12 oktober en
26 oktober.
Geef u z.s.m. op via evandenbrink@
bibliotheekzout.nl. Alleen dan kunt u mee.

-

Knipwerk
Kantwerk
Cortenstaal
Gepersonaliseerde vuurkorven
Stalen plinten

Barneveldsestraat 17-b, Renswoude
06-42748438 www.burgtmetaal.nl

PUZZELBIBLIOTHEEK

De bibliotheek gaat legpuzzels gaan
uitlenen. Dit omdat veel puzzelaars vaak
op zoek zijn na nieuwe puzzels om te
gaan leggen en na 1 x ook klaar zijn met
hun eigen puzzel. We gaan dat kosteloos
doen, u hoeft zelfs geen lid te zijn van de
bibliotheek.

voor kinderen, een beetje 'modern'. Deze
worden dan bibliotheek eigendom. En
hierbij bent u natuurlijk van harte welkom
om een puzzel te komen lenen in de bieb. U
mag deze zo lang houden als u wilt.
STUDENTENKORTING IN DE BIEB

Studenten van universiteit, hogeschool
en MBO, krijgen op vertoon van een
geldig bewijs van inschrijving, 50%
korting op een bibliotheek abonnement.
Ook 18+scholieren van middelbare
scholen komen in aanmerking voor deze
studentenkorting (ook op vertoon van
bewijs van inschrijving). Op vertoon van een
geldig inschrijfbewijs betalen studenten
€ 3,50 voor een standaardabonnement en
€ 21,- voor een klein abonnement.
LEGIMITATIE

Een student van de universiteit legitimeert
zich met een geldige collegekaart, tevens
bewijs van inschrijving. Een middelbare
scholier of student van de hogeschool /
MBO legitimeert zich met een geldige
collegekaart of bewijs van inschrijving.
LET OP: Een student kan niet betalen per
automatische incasso. Elk jaar opnieuw
moet je namelijk je geldige collegekaart of
bewijs van inschrijving aan de balie tonen,
dan wordt ter plekke de korting verrekend.
ADRES:

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

Het lenen gaat beginnen vanaf 31 augustus.
Er zijn door paar inwoners van Renswoude
een flink aantal puzzels geschonken. We
zijn nu nog alleen op zoek naar puzzles
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE
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LOKAAL SPORT- EN VITALITEITSAKKOORD
VAN START:
Sinds 1 februari is het lokaal sport- en
vitaliteitsakkoord Renswoude opgeleverd.
Dit lokaal sport- en vitaliteitsakkoord
Renswoude is het resultaat van een
intensief proces van samenwerking
tussen diverse partijen uit de gemeente
Renswoude. Niet alleen sportaanbieders,
zorg,
welzijnsorganisatie,
gemeente,
onderwijs, maar ook actieve inwoners
hebben meegedacht.

ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2021 - 17.00 UUR

RENSWOUDE - KAMPONG (BEKER)
ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021 - 15.55 UUR

PVCV - RENSWOUDE (BEKER)
ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2021 - 14.30 UUR

VSCO '61 - RENSWOUDE

WWW.VVRENSWOUDE.NL
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Met het sport- en vitaliteitsakkoord willen
we ten eerste bereiken dat iedereen in
Renswoude, écht iedereen, een leven lang
plezier in sport en bewegen kan hebben.
Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in
een veilige en gezonde omgeving. Een
leven lang. Als sporter, vrijwilliger of
toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen
niveau.
Achter de schermen wordt er vanuit het
kernteam (dat bestaat uit de SWO, SV
Renswouw, TV Dicke rijst, Fysio 4 all,
GGD, basisscholen, Voetbal Vereniging
Renswoude en de gemeente Renswoude)
druk gewerkt aan de uitvoering van de
projecten die zijn ingediend. Één van
de ingediende projecten is de sport- en
beweeghub voor ouderen die zal starten in
oktober.
Voordat de projecten van start gaan zal
er een kick-off zijn voor iedereen die
betrokken is bij het akkoord. Tijdens die
bijeenkomst wordt de speciaal hiervoor
gemaakte website gelanceerd. In oktober
zal er nog een feestelijk moment zijn waar
iedereen welkom is en waar de plannen
worden gepresenteerd.

WEBSITE:

Om meer te weten te komen over het lokaal
sport- en vitaliteitsakkoord Renswoude
en de projecten die hieruit voortkomen
is er een website ontwikkeld. Neem
vanaf 10 september vooral een kijkje op
www.renswoudevitaal.nl en krijg meer
te weten over het lokaal sport- en
vitaliteitsakkoord.
Als u vragen heeft, kunt u een e-mail
sturen
naar
de
buurtsportcoach
Caroline
van
der
Helm;
email:
buurtsportcoach@renswoude.org

BADMINTON: DE SNELSTE EN LEUKSTE
RACKET SPORT VOOR JONG EN OUD!
GEZOCHT: ENTHOUSIASTE EN ENERGIEKE SPELERS.

Op donderdag 2 september zijn we gestart
met het nieuwe badminton seizoen. Vind
of lijkt badminton je leuk? Kom dan langs
een speel met ons mee. Je mag tot en
met eind september gratis meespelen.
We spelen elke donderdag van 20:00 tot
22:30 uur.
Ben je onder de 18? Geen probleem op 2
september starten de jeugdtrainingen.
Deze zijn op donderdagavond van 19:00
tot 20:00 uur.
We
hebben
rackets
liggen. Trek
sportkleding aan en binnen schoenen die
geen zwarte zolen hebben. Tot snel!
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Renswoude
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SEPTEMBER 2021 VOEDSELESTAFETTE
RENSWOUDE

echt nodig heeft, het zou fijn zijn als u daar
een keuze uit wilt maken.

Al enkele jaren wordt in september de
voedsel-estafette van de Voedselbank
Veenendaal e.o. georganiseerd door de
drie kerken van Renswoude. Elke keer
worden we opnieuw verrast door de grote
deelname vanuit ons dorp.

Ook is er dan een collectebus aanwezig, een
financiële bijdrage geeft de voedselbank de
mogelijkheid om gericht verse producten
(groente en fruit) te kunnen kopen.

De Voedselbank Veenendaal voorziet
ongeveer 100 adressen van ongeveer 3
maaltijden per week, adressen van mensen
die onder het absolute bestaansminimum
leven, ook in ons dorp.
Omdat onze hulp hard nodig is en vanwege
het grote succes willen we ook dit jaar in
september voedsel gaan inzamelen en
hopen we opnieuw op uw medewerking.
Omdat er in de zomermaanden geen
inzameling wordt gehouden, zijn er lege
plekken ontstaan in het magazijn.
HOE KUNT U HELPEN?

U
kunt
ook
doneren
op
het
rekeningnummer NL46ABNA0577889745
van de Voedselbank Veenendaal o.v.v.
Voedsel-estafette Renswoude. De Voed
selbank heeft de ANBI-status, dus is uw
gift aftrekbaar voor de belastingdienst.
Net als andere jaren worden de bedrijven
in Renswoude ook benaderd om een
bijdrage te leveren.
We hopen opnieuw door uw medewerking
een mooie hoeveelheid voedsel te kunnen
afleveren bij de Voedselbank in Veenendaal.
Namens de drie kerken van Renswoude,
Voor meer inlichtingen telefoon 0646377722.

De hele maand september kunt u via de
plaatselijke kerken en in de bibliotheek
goederen aanleveren. U vindt daar ook
lijstjes, met artikelen die met name
welkom zijn.
Op vrijdag 24 en zaterdag
25 september gaan vele
vrijwilligers aan de slag om
voedsel in te zamelen op het
marktplein
in
Renswoude.
Beide dagen kunt u voedsel
inleveren bij de kraam. Vrijdag
tot 20.00 uur en zaterdag tot
18.00 uur. U krijgt ook hier
een boodschappenlijstje met
artikelen die de voedselbank
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SWO SCHERPENZEEL – RENSWOUDE:
KLAAR VOOR DE START
Normaal gesproken, is september de
maand waarin alles weer (op)start na
een korte periode van rust. Ook al is
2021 in heel veel opzichten anders dan
voorgaande jaren, ook nu is september
'startmaand'. Verschillende sportieve,
educatieve en ontspannende activiteiten
gaan weer beginnen. En daar hebben wij,
en u waarschijnlijk ook, naar uit gekeken!
In dit artikel (en in de agenda op onze
website) kunt u zien wat allemaal op het
programma staat. Mocht u niet eerder aan
onze activiteiten hebben deelgenomen,
schroom dan niet om een keer te komen
kijken. SWO kent geen lidmaatschap:
iedereen is van harte welkom! Vooraf
aanmelden is meestal niet nodig. Wilt u

meer weten? Kijk dan op onze website:
www.swo-sr.nl. Verdere informatie en
contactgegevens
van
coördinatoren
staan daarop vermeld. Samen met
onze vrijwilligers en coördinatoren van
alle activiteiten kijken wij uit naar de
ontmoeting en het samen actief bezig zijn.
Wij hopen u te begroeten!
Hartelijke groet,
Rianne van Ginkel en Martine van Garderen

in Scherpenzeel. Eerstvolgende: vrijdag 1
oktober.

VAN START IN SEPTEMBER…

DIGICAFÉ

De volgende diensten en activiteiten
starten in september.

Om de week op donderdag van 10.00
tot 11.30 uur is er Digicafé in Kulturhus
De Breehoek in Scherpenzeel. Start:
donderdag 9 september.
Om de week op dinsdag van 10.00 tot
11.30 uur is er Digicafé in de bibliotheek in
Renswoude. Start: dinsdag 14 september.
Heeft u een vraag of tip over uw tablet,
smartphone of laptop? Kom dan langs!
Vooraf aanmelden is niet nodig. Toegang is
gratis.

Geef spullen een tweede kans!
Wat doe je met een cd-speler die niet
meer open wil? Een broodrooster dat het
niet meer doet? Een trui waar (motten)
gaatjes in zitten? Die neem je mee naar het
Repaircafé!
Het Repaircafé is: samen kapotte spullen
repareren, deskundig advies ontvangen,
ontmoeten en inspiratie opdoen. Er kan
van alles worden ingebracht: elektrische
apparaten, speelgoed, kleine meubeltjes
en ook kleding. De reparatie is gratis; een
vrijwillige bijdrage is welkom. U kunt bij
ons terecht op vrijdag 1 oktober. Daarna is
het Repaircafé iedere eerste vrijdag van de
maand geopend.

KLAVERJASSEN EN JOKEREN

FIETSCLUB SAMEN OP STAP

Iedere dinsdag van 13.45 tot 16.30
uur komt de kaartclub bij elkaar in De
Breehoek (Marktstraat 59). Start: dinsdag
14 september. Kosten: € 13 euro voor
36 weken kaarten. Inlichtingen bij Bert
Leppers, 06 20 78 28 92.

Onze fietsclub bestaat uit 30 leden: senioren
met een fiets met trapondersteuning (niet
verplicht) en een auto met fietsendrager.
In 2022 hopen wij weer 5 fietsdagen en een
fietsmidweek te organiseren.
Op de laatste donderdag van de maanden:
april, mei, juli, augustus en september gaan
wij, met de fietsen op de auto, naar een
parkeerplaats en/of startlocatie ergens
in Nederland en houden dan eerst een
‘koffiepauze’. Wij fietsen zo’n dag tussen
de 40 en 50 kilometer, met de nodige
rustpauzes en een lunchadres. (koffie en
lunch voor eigen rekening)

REPAIRCAFÉ

Heeft u kapotte spullen? Gooi ze niet weg,
maar laat ze repareren in het Repaircafé,
iedere eerste vrijdag van de maand van
14.00 uur tot 16.00 uur in De Breehoek

AGENDA

Woensdag 08/09
Woensdag 08/09
Donderdag 09/09
Vrijdag 10/09
Dinsdag 14/09
Dinsdag 14/09
Dinsdag 14/09
Dinsdag 14/09
Dinsdag 14/09
Woensdag 15/09
Woensdag 15/09
Vrijdag 17/09
Maandag 20/09
Dinsdag 21/09
Dinsdag 21/09
Woensdag 22/09
Woensdag 22/09
Donderdag 23/09
Vrijdag 24/09
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van 9:00-9:40 uur
van 10:00-12:00 uur
van 10:00-11:30 uur
van 9:30-11:00 uur
van 9:30-17:00 uur
van 13:45-16:30 uur
van 14:00-15:30 uur
van 10:00-11:30 uur
van 19:30-21:00 uur
van 9:00-9:40 uur
van 10:00-12:00 uur
van 9:30-11:00 uur
van 10:00-11:30 uur
van 13:45-16:30 uur
van 14:00-15:30 uur
van 9:00-9:40 uur
van 10:00-12:00 uur
van 10:00-11:30 uur
van 9:30-11:00 uur

de heraut

Bewegen voor ouderen (Achthoek)
Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (Achthoek)
Digicafé (Breehoek)
Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Dagtocht Samen om Scherpenzeel
Kaartclub (Breehoek)
Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
Digicafé (Bibliotheek Renswoude)
Digicafé XL (thema: cookies, Breehoek)
Bewegen voor ouderen (Achthoek)
Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (Achthoek)
Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Workshop e-mailen (Breehoek)
Kaartclub (Breehoek)
Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
Bewegen voor ouderen (Achthoek)
Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (Achthoek)
Digicafé (Breehoek)
Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)

BEWEGEN VOOR OUDEREN

Bewegen is belangrijk, zeker als u ouder
wordt. Het houdt u langer fit. Onze
seniorengym is niet alleen goed voor u, het
is ook gezellig en leuk. Start: woensdag 8
september om 9.00 uur in de Achthoek,
Molenweg 1 Scherpenzeel.

VACATURE

SWO is op zoek naar een (vrijwillige)
coördinator voor de vervoersdienst in
Renswoude.
Onze vervoersdienst biedt senioren
die geen eigen vervoer hebben en geen
gebruik kunnen maken van het openbaar
vervoer de mogelijkheid iets of iemand te
bezoeken. Vrijwillige chauffeurs verzorgen
het vervoer. De vervoerscoördinator is
contactpersoon voor de chauffeurs. Hij/

zij wijst een aangevraagde rit toe aan een
chauffeur. Voor Renswoude zoeken wij een
nieuwe coördinator. Wilt u meer weten of
wilt u zich aanmelden? Neem dan contact
op met Rianne van Ginkel, 06 51 64 75 25.
UITGELICHT: HET REPAIRCAFÉ

Ieder jaar organiseren wij in juni een
midweek. Van maandag t/m vrijdag
logeren wij dan in een hotel op basis van
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halfpension. Daarvanuit maken wij dan
dagelijks een fietstocht.
In februari houden wij onze jaarvergadering
met aansluitend een potje bingo en in
november is dan de afsluiting van het
fietsjaar met een dineravond.
Momenteel is er weer ruimte voor twee
nieuwe leden en de reservelijst is leeg. De
contributie bedraagt € 25,00 per jaar. Voor
aanmeldingen of nadere informatie kunt u
contact opnemen met onze secretaris, de
heer Arie Maat, e-mail: a-maat@ziggo.nl of
telefonisch: 033 2778688 / 06 20221521.
DOE MEE MET DE NATIONALE VOORLEESLUNCH

Vrijdag 1 oktober, Nationale Ouderendag,
vindt voor de negende keer de Nationale
Voorleeslunch plaats. Vanaf 11.30 uur bent
u van harte welkom in het Grand Café van
Kulturhus de Breehoek. Er staat dan een
lekkere lunch klaar.
Tijdens de lunch leest Martien Heijting een
verhaal voor dat speciaal voor de Nationale
Voorleeslunch 2021 wordt geschreven door
schrijfster Mensje van Keulen. Het verhaal
nodigt uit om na het voorlezen met elkaar
in gesprek te gaan.
Komt u ook gezellig lunchen? Meld uzelf
aan en geniet van een mooi verhaal en
een lekkere lunch. U kunt zich opgeven
vóór 27 september bij de Bibliotheek
Scherpenzeel, tel. 033 277 3107 of via de
website van bibliotheek Scherpenzeel:
www.bibliotheekscherpenzeel.nl
Kosten zijn € 8,50 per persoon.
De Voorleeslunch wordt
door
de
Bibliotheek
in samenwerking met
activiteitenbegeleiding van
Wei.
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georganiseerd
Scherpenzeel
SWO en de
het Huis in de

STUDIEKRING 55+
KENNISVERRIJKING IN COMBINATIE MET GEZELLIG
HEID

Samen met Bibliotheek Scherpenzeel
onderhouden wij als SWO al een aantal
jaren een studiekring voor de inwoners
van 55 jaar en ouder van Scherpenzeel en
Renswoude.
De Studiekring, een plek van ontmoeting
waar nieuwsgierige mensen hun kennis
graag willen verrijken samen met anderen.
Een activiteit waar je eigen onderwerpen
voorbereidt, kennis en meningen uitwisselt
en nieuwe dingen leert.
Door natuurlijk verloop van diverse aard
is het aantal deelnemers helaas te ver
teruggelopen om nog met voldoende
enthousiasme de kring voort te kunnen
zetten. Dat is op zich jammer, want
deelnemers ervaren een belangrijke
meerwaarde van de bijeenkomsten. We
horen reacties als:
“Voor mij betekent het mensen ontmoeten,
ervaringen delen en iets nieuws ontdekken.”
“De studiekring houdt je hersenen in goede
staat door ze intensief te stimuleren met
nieuwe informatie!”
“De studiekring heeft mijn zelfvertrouwen
doen groeien.”
“Het is gezellig en een verrijking.”
“De studiekringbijeenkomsten zijn gezellig
en vertrouwd. Samen kennis delen,
waardoor je het hoofd fris en het hart jong
houdt.”
“Het heeft mijn nieuwsgierigheid bevredigd.”
De studiekring kan dan ook getypeerd
worden als: “kennisverdieping en geestelijke
verrijking, grotere betrokkenheid bij de
samenleving en actualiteit, een meer
kritische houding, persoonlijke ontwikkeling
en groei van vaardigheden”.
55-plussers hebben veel kennis en
ervaring opgedaan in hun leven. Dat is zo
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vanzelfsprekend dat mensen niet beseffen
hoe waardevol het kan zijn om dit met elkaar
te delen. Kennis met elkaar uitbouwen geeft
veel voldoening, zelfvertrouwen en plezier.
Meedoen houdt u actief.
En… u hoeft hiervoor niet ver te gaan, want
het gebeurt in de Bibliotheek Scherpenzeel,
gevestigd in De Breehoek.
Hoe werkt de studiekring?
De bijeenkomsten vinden doorgaans eens
per drie weken plaats. Het aantal deelnemers
is 7-12 personen. De deelnemers stellen
zelf onderwerpen vast en alle deelnemers
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de
continuïteit en geborgenheid in de groep.

Interesse?
Wij hopen dat met dit artikel uw interesse
gewekt is.
Voor aanmelden en/of nadere informatie
kunt u zich richten tot ons Servicepunt,
via e-mail: servicepunt@swo-sr.nl en
telefonisch bereikbaar iedere dinsdag van
13.00 tot 15.00 uur op 033 277 8898. Meer
informatie vindt u ook op onze website
www.swo-sr.nl.

RECTIFICATIE

Hoe gaat het in de praktijk?
Er worden gezamenlijk onderwerpen
gekozen. Vervolgens wordt er informatie
over het gekozen onderwerp verzameld. De
deelnemers geven bij toerbeurt leiding aan
het gesprek.
Een deelnemer presenteert het onderwerp,
waarna over dit onderwerp van gedachte
gewisseld en gediscussieerd wordt.
Mogelijke onderwerpen zijn: voeding,
veiligheid, wonen, milieu, zingeving, reizen,
inspraak van ouderen, poëzie, gezondheid,
literatuur, wereldgodsdiensten.
Wat biedt een studiekring u?
De studiekring biedt u een uitdaging, u leert
luisteren en ervaren wat het is wanneer
er naar u geluisterd wordt. Er ontstaan
meer
dan
oppervlakkige
contacten
met leeftijdsgenoten en een kans om
eigen talenten productief te maken. De
studiekring voegt kennis toe en inzichten
bij uw ervaringen. En last, but not least: er is
ontspanning en gezelligheid

In editie 16 is abusievelijk een verkeerde
advertentie van Vallei Opticiens geplaatst.
Een advertentie die niet meer geldig was.
Onze oprechte excuses hiervoor.
Redactie Heraut

Uw lokale opticiens,
Sjoerd en Ingrid
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de heraut

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie

Parkietjes

Wist u dat wij middels
echografie (bijna) alle
klachten in beeld kunnen brengen?
Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
www.fysio-vallei.nl

de heraut

Gevraagd: ervaren huishoudelijke hulp voor de
minder lichte werkzaamheden voor 2.5 uur per 2
weken, bij echtpaar zonder thuiswonende kinderen
en zonder huisdieren. Bij interesse graag appen naar
06-48780528.

Biedt zich aan als oppashulp voor alle leeftijden.
Huisdieren zijn geen probleem.
Jongedame, 17 jaar. (Ik rook niet.) Met ervaring.
Bel gerust om de tijden met elkaar door te nemen.
06 10844593

Vlinders in uw tuin? Er zijn weer volop tuinplanten te
koop bij onze carport op Kastanjelaan 41.
Het is zelfbediening, maar als u iets wilt weten kun u
bellen op 06 4602 6348.

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

GEZOCHT: Een schoonmaakster voor één ochtend
per twee weken. In een gezin met kinderen, wonend
op de Beekweide. Bij interesse stuur een berichtje
naar: 0630389672

Zomer - Actie

154-delige
gereedschapswagen
Voor € 325,- excl. BTW

Vertrouwd adres
in Renswoude

15 oktober: bedrijfskledingbeurs

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

1

GEZOCHT: Mijn vriend & ik zijn op zoek naar een
huurwoning in de omgeving van Renswoude. Wij
werken & leren. Mocht u iets weten, dan horen wij
dat graag. Jasper & Mariëlle
Telefoon : 06 - 29 41 79 23
Heeft u nog plaatjes nodig van COOP boek
Renswoude? Ik heb nog veel plaatjes over, u
kunt dit gratis komen halen! Ans van den Hurk,
Sportparklaan 5 Renswoude. Tel 0318-618244

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

www.abgaasbeekmakelaardij.nl
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Gereedschappen – IJzerwaren - Bedrijfskleding

Weer op voorraad:

Gezocht! Tijdelijke woonruimte voor moeder en
dochter liefst in Renswoude. Iemand tips? alvast
bedankt ! 06-51647968.

16-12-20 09:56

Ik wil graag mijn
goedspelende
geluidsapparatuur
(inclusief kastjes en CD’s)
aanbieden tegen elk
aannemelijk bod.
Familie Hulst
Hulsthoven@planet.nl
GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 16 SEPTEMBER
VÓÓR 19.00 UUR
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Rundersaucijzen pak 4 stuks
Boomstammetjes pak 4 stuks
Gebraden gehaktbal pak 2 stuks
Kiphaasjes naturel pak 300 gram
Half om half gehakt pak 500 gram

Alle Ben & Jerry’s
of Magnum pints

combineren mogelijk

3 bekers à 400-465 ml
combineren mogelijk

2 STUKS

3 STUKS

5.-

5.98
7.00

13.47
20.97

10.-

JA AR
HET HELE AR
BA
VERKRIJG

1.-

1.25
1.67

Lay's Superchips, Cheetos,
Hamka's of Strong
zak 110-200 gram
m.u.v. Partypacks

2 STUKS
Hollandse aardbeien
2 bakken à 400 gram

6.98

Old Amsterdam of
Maaslander
gesneden kaas

CoolBest sappen,
Fruitontbijt of Smoothie

uit de wandkoeling
2 pakjes à 140/200 gram
combineren mogelijk

2 pakken à 1000 ml of flessen à 330/750ml
m.u.v. sappen à 330 ml
combineren mogelijk

2 STUKS
3.18
4.18

3.Chocomel
of Fristi
pak 1000 ml

1.29
1.99

1.-

5.-

2 STUKS
5.18
6.18

3.99

den Eelder boeren
karnemelk,
karnedrank
of volle melk
pak 1000 ml

1.29
1.33

1.-

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 september t/m 12 september 2021. Week 36.

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

