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XIVYKKIFIPH ^MIFIVMGLXZIVHIVSTZSSVQIIVMRJSVQEXMISZIVLIX(SVTWXIEQ 

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

:IVKEHIVIR
(IZIVKEHIVMRKIRZERHIKIQIIRXIVEEHIRHIVEEHWGSQQMWWMI[SVHIR[IIVJ]WMIOKILSYHIR
9OYRXHI^ISSOSRPMRIZSPKIRZMESR^I[IFWMXI^S[IPMRFIIPHEPWKIPYMH/MNOLMIVZSSVST
VIRW[SYHIRPZIVKEHIVIR
%PWYKIFVYMO[MPXQEOIRZERLIXWTVIIOVIGLXMRHIVEEHHEROYRXY^MGLZʭʭVHIZIVKEHIVMRK
XIPIJSRMWGLQIPHIRFMNHIKVMJJMIZMELIXEPKIQIRIRYQQIV(MXKIPHXSSOZSSV
GSQQMWWMIZIVKEHIVMRKIR[EEVMRYSZIVIIRWTIGMJMIOSRHIV[IVTOYRXQIITVEXIR
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)\XVEZIVKEHIVMRKKIQIIRXIVEEHQIM
3TQIMZMRHXIIRI\XVEVEEHWZIVKEHIVMRKTPEEXW[EEVMRLIXGSEPMXMIEOOSSVHXYWWIR
(SVTWFIPERK6IRW[SYHIIRHI7+4FIWTVSOIR[SVHXIR[EEVMRHI[IXLSYHIVWZERFIMHI
TEVXMNIRFIRSIQH[SVHIR

%KIRHEZIVKEHIVMRKKIQIIRXIVEEHQIM
3THMRWHEKQIMEWZIVKEHIVXHIVEEH(I^ISTIRFEVIZIVKEHIVMRKZERKXEERSQYYV
IROER^SEPWLMIVFSZIRKIQIPHHMKMXEEPKIZSPKH[SVHIR
(IEKIRHE^MIXIVEPWZSPKXYMX

 3TIRMRK
 )IHEJPIKKMRKHER[IPLIXEJPIKKIRZERHIFIPSJXIMRLERHIRZERHIZSSV^MXXIVHSSVLIX
XSIKIPEXIRPMHZERHIKIQIIRXIVEEHHILIIV7ZER’X*SSVX
 :EWXWXIPPMRKEKIRHE

 -RWXIPPIR'SQQMWWMI3RHIV^SIO+IPSSJWFVMIZIR
 3RHIV^SIO+IPSSJWFVMIZIRXSIKIPEXIRPMHZERHIKIQIIRXIVEEHHILIIV)'&PEEY[IRHVEEX
XIVZIVZERKMRKZSSVVEEHWPMHQIZVSY[1'8IYRMWWIR
 )IHEJPIKKMRKHER[IPLIXEJPIKKIRZERHIFIPSJXIMRLERHIRZERHIZSSV^MXXIVHSSVLIX
XSIKIPEXIRPMHZERHIKIQIIRXIVEEH)'&PEEY[IRHVEEX
 &IRSIQMRKZSSV^MXXIVWIRPIHIRMRHIVEEHWGSQQMWWMIIRHIVIKMSGSQQMWWMI*SSHZEPPI]
 &IRSIQMRKPIHIRKIQIIRXIPMNOI1SRYQIRXIRGSQQMWWMI

 7TVIIOVIGLXFYVKIVWVSRHZVEEKVEEHWPIHIR
 :EWXWXIPPMRKZIVWPEKIRFIWPYMXIRPMNWXZERHISTIRFEVIZIVKEHIVMRKSTQEEVX
 :EWXWXIPPMRKZIVWPEKIRFIWPYMXIRPMNWXZERHISTIRFEVIZIVKEHIVMRKSTQEEVX
 :EWXWXIPPMRKZIVWPEKIRFIWPYMXIRPMNWXZERHISTIRFEVIZIVKEHIVMRKSTQEEVX
 -RKIOSQIRWXYOOIRIRQIHIHIPMRKIR

,EQIVWXYOOIR
 6EEHWZSSVWXIPXSXMRWXIQQMRKQIXHIGSRGITX:MWMI;IVOPSGEXMIW6IKMS*SSHZEPPI]
IRLIXGSRGITX6IKMSREEP4VSKVEQQE;IVOPSGEXMIW6IKMS*SSHZEPPI]
(IFEXWXYOOIR
 6EEHWZSSVWXIPXSXZEWXWXIPPMRKZERHI3RX[IVTFIKVSXMRK%JZEP:IV[MNHIVMRK9XVIGLX
%:9 IROIRRMWXIRIQIRZERHIGSRGITXNEEVWXYOOIR
 6EEHWZSSVWXIPXSXMRWXIQQMRKQIXHIZSSVPSTMKINEEVWXYOOIRHIKIEGXYEPMWIIVHI
FIKVSXMRKIRHISRX[IVTFIKVSXMRKZERHI:IMPMKLIMHWVIKMS9XVIGLX
 6EEHWZSSVWXIPXSXMRWXIQQMRKQIXHINEEVWXYOOIRIRFIKVSXMRKZERHI
:IMPMKLIMHWVIKMS9XVIGLX

 7PYMXMRK
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/ERHEX^SQEEV#








%ERHI1IMHSSVRPEERMWX[II[IOIRKIPIHIRIIRIIVWXIGLEPIX
KITPEEXWX
(MXMWHIIIVWXIZER-OFIKVMNTHEXQIRWIR[EXSZIVZEPPIR^MNR
HSSVHIWRIPLIMHST[SIRWHEKIIRFVMIJSTHIQEXSTHSRHIVHEK
[EXIIVWXITMOIXTEPIRSTZVMNHEKLIXKVSRH[IVOIRST^EXIVHEKHI
TPEEXWMRKZERIIRGLEPIX(ISZIVLIMHWXEEXHSSVKEERWFIOIRHEPW
XVEEKIRPSK(YWHMIWRIPLIMH[EEVMRHI^IKITPEEXWXMWLIIJX
QIRWIRZIVFEEWHIRPIZIVXFMNIIREERXEPQIRWIRSSOZVEKIRST
(IEGLXIVKVSRHMRJSVQEXMIHMILMIVFMNLSSVX
-R6IRW[SYHIZERKIR[IZPYGLXIPMRKIRYMX3IOVEʪRIST(EX
KIFIYVXKVSXIRHIIPWFMNTEVXMGYPMIVIRHMIIIRTPEEXWFMNLYRLYMW
FIWGLMOFEEVLIFFIRKIWXIPH(EEVREEWXLIFFIR[IEPWKIQIIRXI
SSOIIRZIVTPMGLXMRKSQQIRWIRYMX3IOVEʪRIXITPEEXWIR

(EXFIXIOIRXHEX[MNQSIXIRSVKERMWIVIRHEX[ILIRTPEEXWIRMRKIQIIRXIPMNOIKIFSY[IRIR
[SRMRKIRZERSRW[SRMRKFIHVMNJ3THI:ER6IIHI[IKWXSRHIR[SRMRKIRZERLIX
[SRMRKFIHVMNJPIIK)IRHEEVZER[SVHXRYFI[SSRHHSSV3IOVEʪRIVW;ILEHHIRLIXZSSVRIQIR
SQSSOHIX[IIHIPIIKWXEERHI[SRMRKHEEVZSSVXIFIRYXXIR
8IKIPMNOIVXMNH^MNRIVMR[SRIVWZERSRWHSVTHMIEPPERK[EGLXIRSTIIR[SRMRK3QXI
ZSSVOSQIRHEXSR^ILYPTEERZPYGLXIPMRKIRYMX3IOVEʪRIXIROSWXIKEEXZERHIQIRWIRHMIEP
PERK[EGLXIRSTIIR[SRMRKZERLIX[SRMRKFIHVMNJLIFFIR[IKIOS^IRZSSVXMNHIPMNOI[SRMRKIR
GLEPIXW STHIPSGEXMIEERHI1IMHSSVRPEER(MIGLEPIXWOVIKIR[IMRFIIPHZMEIIREGXMIJ
QIIHIROIRHI6IRW[SYHWISRHIVRIQIV>MNRXYWWIROSQWX[EW^IIV[IPOSQMRHI^IXMNHZER
WGLEEVWIXMNHIPMNOIFSY[[IVOIR-RHI^IGLEPIXWOSQIR3IOVEʪIRWIZPYGLXIPMRKIRIRHI^I
GLEPIXW[SVHIRZIV[MNHIVH^SHVEHI^IRMIXQIIVRSHMK^MNRZSSV3IOVEʪRIVW,IXMWHYWXMNHIPMNO
IRWTIGMJMIOFIWXIQHZSSVZPYGLXIPMRKIRYMX3IOVEʪRI3QHEX[IRMIX[IXIRLSIPERKHIGVMWMW
HYYVXMR3IOVEʪRIOERMORMIXZIVXIPPIRLSIPERKHMXHYYVX
(IPSGEXMIWHMITEVXMGYPMIVIRFIWGLMOFEEVLIFFIRKIWXIPHZSSVHI3IOVEʪRIVWIRHIPSGEXMIEER
HI1IMHSSVRPEER^MNRXMNHIPMNO:ER[IKIHIRSSH^EEOSQQIRWIRSTXIZERKIRKIHSKIR[I;I
ZIVKYRRIRLIXRMIX)VMWKIIRFI^[EEVTVSGIHYVIQEEVHEX[MPREXYYVPMNORMIX^IKKIRHEXIVKIIR
VYMQXIMWSQLMIVSZIVQIXIPOEEVMRKIWTVIOXIKEEREPWNIIVERHIVWSZIVHIROX(EXKIWTVIOOER
MR^MGLXIRSTPIZIVIR[EEV[IZEROYRRIRPIVIR
2EEWXSR^I^SVKIRSTZERKHMI[IFMIHIREERQIRWIRYMX3IOVEʪRIMWIPOIKIQIIRXIZIVTPMGLX
XIZSPHSIREERIIRXEEOWXIPPMRKHMI[SVHXSTKIPIKHSQ7XEXYWLSYHIVWXILYMWZIWXIR
7XEXYWLSYHIVW^MNREWMIP^SIOIVWQIXIIRZIVFPMNJWZIVKYRRMRKHI^IQIRWIRLIFFIRLYR
XSIOSQWXFMNSRWMR2IHIVPERH(EEVFMNKEEREERXEPPIRKITEEVHZERXSXTIVWSRIRTIVNEEV
(I^IEERXEPPIRZEVMʦVIR-R6IRW[SYHIKEER[IVSRHWITXIQFIVZERWXEVXQIXIIRTVSNIGX
(tussen de Vendelier en het Binnenveld) waar 8 studio’s beschikbaar komen voor 4 jongeren uit
6IRW[SYHIIRWXEXYWLSYHIVW
%ERHIXEEOWXIPPMRKZSPHIHIR[IHIEJKIPSTIRNEVIRWXIIHWTVMQEQEEVHEEVMWRYIIR
ontwikkeling. In de media is volop te zien dat er in de asielketen (akelig woord) een grote “prop”
^MX
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Die “prop” bestaat uit mensen die al een verblijfsvergunning hebben maar nog geen plek hebben
SQXI[SRIR,IX%>'MR8IV%TIPPSSTXSZIVIRZSSVEPPIKIQIIRXIRMWHIXEEOWXIPPMRKSQHI^I
QIRWIRXILYMWZIWXIRZIVLSSKH:SSV6IRW[SYHIFIXIOIRXHMXHEXIVSTOSVXIXIVQMNRI\XVE
QIRWIRQSIXIR[SVHIRKILYMWZIWX,IPEEWOYRRIR[IIVRMIXSQLIIRHEXHMX[IPXIROSWXI
KEEXZERHI[EGLXIRHIRSTIIR[SRMRKZERLIX[SRMRKFIHVMNJ
;ISZIV[IKIRHEEVSQSQHIX[IIHI[SRMRKEERHI:ER6IIHI[IKFIWGLMOFEEVXIQEOIRZSSV
IIRKI^MRZERWXEXYWLSYHIVW
(VEEKZPEOZSSVSRX[MOOIPMRKIRMRSRWHSVTMWZSSVLIXKIQIIRXIFIWXYYVSRX^IXXIRHFIPERKVMNO
-OVIEPMWIIVQIHEXKEWXZVMNLIMHMRHI^IGSRXI\XEPXMNHKITEEVHKEEXQIXVYMQXIZSSVMIHIVIIR
(YWHEX[IFIWXVYMQXI[MPPIRFMIHIREERQIRWIRZERFYMXIRHMIHEXRSHMKLIFFIREPWLIXRMIX
SRIZIRVIHMKXIROSWXIKEEXZERHIVYMQXIZSSVSR^I6IRW[SYHWI[SRMRK^SIOIRHIR(EXMWRMIX
“eigen volk eerst”, maar samen creatief de schouders eronder voor woningen voor onze
6IRW[SYHWI[SRMRK^SIOIRHIRZSSVHIZPYGLXIPMRKIRYMX3IOVEʪRIIRZSSVHIRMIY[I
2IHIVPERHIVW
7GLEEVWXIIRGVMWIWZVEKIRSQHIROOVEGLXGSQTEWWMIWSPMHEVMXIMXIRGVIEXMZMXIMX)RNEHEXYMX
^MGLRYSRHIVERHIVIMRHIXMNHIPMNOIGLEPIXWZSSV3IOVEʪRIVWEERHI1IMHSSVRPEER


,EVXIPMNOIKVSIX
4IXVE(SSVRIRFEPFYVKIQIIWXIV



/SRMROPMNOISRHIVWGLIMHMRKIR
&YVKIQIIWXIV(SSVRIRFEPVIMOXIHMRWHEKETVMPXMNHIRWHINEEVPMNOWI0MRXNIWVIKIRIIR
SRHIVWGLIMHMRKYMXEERHILIIV%ZER;SPJW[MROIPIRHILIIV..ZER(MNO&IMHIR^MNR
KIHIGSVIIVHEPW0MHMRHI3VHIZER3VERNI2EWWEY

(ILIIV:ER;SPJW[MROIPMWNEEVPMHKI[IIWXZERHI:VMN[MPPMKI&VERH[IIV1EEVR
1EEVWFIVKIRMRHITIVMSHIZERXSX:EREJ[EWLMNFIZIPZSIVHIVMRHIVERKZER
&VERHQIIWXIV-RHI^ITSWMXMISRHIVWXIYRHILMNHMVIGXHI'SQQERHERXIRHI
3RHIVGSQQERHERX3SOMWHILIIV:ER;SPJW[MROIPMRHINEVIRFIWXYYVWPMHKI[IIWXZERLIX
9XVIGLXW0ERHFSY[KIRSSXWGLET LIXLYMHMKI083 2E^MNRZIVLYM^MRKREEV6IRW[SYHIMWLMN
^MGLZVMN[IPQIXIIRZVMN[MPPMKMRKEER^IXXIRZSSVHI,IVZSVQHI+IQIIRXIMR6IRW[SYHI
-RQMHHIPWMWLMNEPQIIVHERNEEVFI^SIOFVSIHIVIR[MNOSYHIVPMRKZSSVHI^IKIQIIRXI
%ERHEGLXZSSVHIQIHIQIRWIRPMIJHIXSRIR^MNRIMKIRWGLETTIRHMILIQOIRQIVOIR2EEWX
HI^IPERKHYVMKIEGXMZMXIMXIRMWLMNQSQIRXIIPSSOFIXVSOOIRFMNHI4'3&EJHIPMRK;SYHIRFIVK
7GLIVTIR^IIPIR6IRW[SYHI(MXMWIIRSVKERMWEXMIHMI^MGLMR^IXZSSVIIRWEQIRPIZMRK[EEVMR
WIRMSVIRZSP[EEVHMKOYRRIRQIIHSIRIRQIRWIRSQ^MIRREEVIPOEEV>MNRFIWGLIMHIR
EER[I^MKLIMHIRRYGLXIVIOMNOSTLIXPIZIRQEOIRHEXLMNQIXPMIJHIHILERHIRYMXHIQSY[IR
WXIIOXZSSVERHIVIR

(ILIIV:ER(MNOMWZSSVKIHVEKIRZER[IKI^MNRPERKHYVMKIMR^IXEPWSVKERMWXZSSVSEHI
Hervormde Gemeente Renswoude, Protestantse Gemeente “De Voorhof” in Woudenberg en de
,IVZSVQHI+IQIIRXIMR1EEVWFIVKIR%PQIIVHERNEEVZIV^SVKXLMNST^SRHEKHIQY^MOEPI
FIKIPIMHMRKZERHIIVIHMIRWXIREPWQIHIZERVSY[IRXVSY[HMIRWXIR
2EEWX^MNRMR^IXEPWSVKERMWXLIIJXLMN^MGLKIHYVIRHINEEVMRKI^IXZSSVHI^SRHEKWWGLSSPMR
;SYHIRFIVK
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3SOMWLMNNEEVEGXMIJKI[IIWXEPWGSQQMWWMIPMHZSSVHI->&HEKIRIRZEOERXMI[IIO,MNMWSSO
NEEVEGXMIJFIXVSOOIRKI[IIWXFMNLIXIZERKIPMWEXMI[IVOSTIIRGEQTMRKMR;SYHIRFIVK
8MNHIRWHIWEQIROSQWXIRZIV^SVKHILMNQY^MOEPIFIKIPIMHMRK3SOLIIJXLMN^MGLEPWFIWXYYVWPMH
FI^MKKILSYHIRQIXLIXSRX[MOOIPIRZERIIRZMWMISTLIXIZERKIPMWEXMI[IVOSTHIGEQTMRKIR
LIIJXLMNHI^IZMWMIHSSVZIVXEEPHREEVHITVEOXMNOZERLIX[IVOZERHIXIEQWGEQTMRKTEWXSSV
IRMRHMIRWXIR:ERXSX[EWLMNQIHISVKERMWEXSVZERLIXOIVOIPMNO[IVOSTGEQTMRK
(I,IMNKVEEJMR;SYHIRFIVKIRZIV^SVKHILMNMRHI^SQIVTIVMSHI[IOIPMNOWHIOIVOHMIRWXIR(I
LIIV:ER(MNOMWQIHISTVMGLXIVZERLIXOSSV'ERHIPE6IRW[SYHI:EREJHISTVMGLXMRKMWLMN
KIHYVIRHINEEVREY[FIXVSOOIRKI[IIWXFMNHMXOSSVIR^IXXILMN^MGLSSOMREPWHMVMKIRX:ER
XSX[EWLMNSSOHMVMKIRXZERLIXSYHIVIn koor van de Protestantse gemeente “De
Voorhof”. De afgelopen jaren zette hij zich als vrijwilliger o.a. in als organist voor de vakantie
FMNFIPGPYF6IRW[SYHIEPWQY^MOEEPFIKIPIMHIVXMNHIRWFMNIIROSQWXIRZERKILERHMGETXIRIREPW
FIWXYYVWPMHZER-RXIVOIVOIPMNOI(MEGSREPI,YPTZIVPIRMRK3SOLIX[IVOIRHIMR^IXZERHI
PERHIPMNOIZIVIRMKMRK7GLYPH,YPT1EEXNILEH^MNRFIPERKWXIPPMRK-R[IVHHILIIV:ER(MNO
ZERYMXHI,IVZSVQHI+IQIIRXI6IRW[SYHIKIZVEEKHSQFIWXYYVWPMHXI[SVHIRZER-(,
7GLYPHLYPT,MNREQHI^IXEEOZSSVXZEVIRHIRIRXLSYWMEWXXIVLERH:EREJFIKMRQIMMWLMN
XIZIRWWIGVIXEVMWZER-(,LIXKIIRZIIPMR^IXIRSSOXEGXZIVIMWX
:SSVSRX[IVTFIWXIQQMRKWTPER&YYVWXIIK
,IXZSorontwerpbestemmingsplan ‘Buursteeg 2’ ligt vanaf 5 mei 2022 gedurende zes weken ter
MR^EKIZSSVMRWTVEEO,IXZSSVSRX[IVTFIWXIQQMRKWTPER[SVHXXIZIRWZSSVZSSVSZIVPIK
EERKIFSHIREERHIHEEVZSSVMREERQIVOMRKOSQIRHIMRWXERXMIW SZIVPIKEPWFIHSIPHMREVXMOIP
&IWPYMXVYMQXIPMNOISVHIRMRK 

0MKKMRKTPERKIFMIH
,IXTPERKIFMIHMWKIPIKIREERHI&YYVWXIIKXI6IRW[SYHISSOFIOIRHEPW*SVXEERHI
&YYVWXIIK3THIPSGEXMI^MNRIIRFI^SIOIVWGIRXVYQIRLSVIGEKIPIKIRLIMH+VIFFIPSYRKI
KIZIWXMKH

-RLSYH
-RLIXZSSVSRX[IVTFIWXIQQMRKWTPERMWSTKIRSQIRHEXHIFIKERIKVSRHZERLIX
FI^SIOIVWGIRXVYQZSSVLSVIGE GEXIKSVMI KIFVYMOXQEK[SVHIR(EEVREEWX[SVHXQIXLIX
FIWXIQQMRKWTPERFISSKHSQIIRHIIPZERHIXIVVEWWIRHITPEEXWMRKIRLIXKIFVYMOZER
^IIGSRXEMRIVWIRHIWXVIXGLXIRXIRXIPIKEPMWIVIR3THIVIHSYXIMRLIXRSSVH[IWXIRZERLIX
XIVVIMR[SVHXHIFSY[ZERIIRWIQMTIVQERIRXIXIRXQSKIPMNOKIQEEOX8IRWPSXXIMWIIR
[MN^MKMRKWFIZSIKHLIMHSTKIRSQIRSQHILIVFSY[ZERIIROVYMXQEKE^MNR XFZSTWPEK 
QSKIPMNOXIQEOIR,IXFIWXEERHKIFVYMOXFZHEKVIGVIEXMIIZIRIQIRXIRJIIWXIRIRTEVXMNIR
[SVHXZSSVXKI^IX^SEPWMRHIIIVHIVEJKIKIZIRZIVKYRRMRKIRHIQSKIPMNOLIHIRFMRRIRHI%4:

-RWTVEEO
;MNRSHMKIRYYMXOIRRMWXIRIQIRZERLIXZSSVSRX[IVTFIWXIQQMRKWTPER(IMRWTVEEOTIVMSHI
FMIHXYHIKIPIKIRLIMHSQSRWXI[MN^IRSTY[STZEXXMRKSZIVLIX
ZSSVSRX[IVTFIWXIQQMRKWTPERIRSTIZIRXYIPISRZSPOSQIRLIHIRZSSVHEXLIX
FIWXIQQMRKWTPERJSVQIIPXIVMR^EKI[SVHXKIPIKH
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&IWXIQQMRKWTPERMR^MIR
,IXZSSVSRX[IVTFIWXIQQMRKWTPERQIX-163GSHI20-163&4&YYVWXIIKZS
OER[SVHIRKIVEEHTPIIKHZMEHI[IFWMXI[[[VYMQXIPMNOITPERRIRRP%PWYLIXTPER[MPXMR^MIR
STLIXKIQIIRXILYMWOYRXYLMIVZSSVIIREJWTVEEOQEOIRQIXQIZVSY[07MTQERSJSTQIM
EWREEVHIMRPSSTFMNIIROSQWXSTLIXKIQIIRXILYMWOSQIR

8SXIRQIXNYRMOERIIRMIHIV^MNRSJLEEVMRWTVEEOVIEGXMISTLIX
ZSSVSRX[IVTFIWXIQQMRKWTPEROIRFEEVQEOIRFMNHIKIQIIRXI(MXOERHSSVLIXMRHMIRIRZER
IIRWGLVMJXIPMNOISJQSRHIPMRKIVIEGXMIEERLIXGSPPIKIZERFYVKIQIIWXIVIR[IXLSYHIVWZER
6IRW[SYHI4SWXFYW>0XI6IRW[SYHI)IRQSRHIPMRKIMRWTVEEOVIEGXMIOER[SVHIR
MRKIHMIRHHSSVFMRRIRHIKIRSIQHIXIVQMNRIIREJWTVEEOXIQEOIRQIXQIZVSY[07MTQER

-RPSSTFMNIIROSQWX
1IIV[IXIRSZIVLIXRMIY[IFIWXIQQMRKWTPER#(ERFIRXYZERLEVXI[IPOSQSTZVMNHEKQIM
STLIX XMNHIPMNOI KIQIIRXILYMWEERHI0MNWXIVFIWPEERXI6IRW[SYHI9OYRX
XYWWIRIRYYVFMRRIRPSTIR1IHI[IVOIVWZERHIKIQIIRXIIRHIMRMXMEXMIJRIQIV
FIERX[SSVHIRHERKVEEKY[ZVEKIR
:SSVZVEKIRSJQIIVMRJSVQEXMIQIZV07MTQERSJ
VYMQXIPMNOITPERRIR$VIRW[SYHIRP



%ERKIZVEEKHISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
• 9XVIGLXWI[IKEFSY[IRRMIY[FSY[WGLYYV[SRMRK MRKIHMIRHETVMP 

:IVPIIRHIVIKYPMIVISQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
• 7GLEPQZIVZERKIRWGLYYV ZIV^SRHIRETVMP 
• &MIWFSWWIV[IKZIVZERKIRWGLYYV ZIV^SRHIRETVMP 
• (I/[IIOTPEEXWIR^SRRITERIPIR ZIV^SRHIRETVMP 
• &EVRIZIPHWIWXVEEXGFSY[IRRMIY[FSY[[SRMRK ZIV^SRHIRETVMP 
• (I,SSKI,SIO[MN^MKIRKIZIPIRMR[IRHMKIZIVFSY[MRK ZIV^SRHIRETVMP 
• 9XVIGLXWI[IKKOETTIRHMZIVWIFSQIR ZIV^SRHIRETVMP 

:IVPIRKHIFIWPMWXIVQMNREERZVEEKSQKIZMRKWZIVKYRRMRKIR
• +VSSX3ZIVIIQZIVFSY[IRFIHVMNJWTERH RMIY[IYMXIVWXIFIWPMWXIVQMNRNYRM 
• :ERHIV7IZIRHIVPEERZIVZERKIRWGLYYV RMIY[IYMXIVWXIFIWPMWXIVQMNRNYRM 

:SSVQIIVMRJSVQEXMISJSQKIZMRKWZIVKYRRMRK$VIRW[SYHIRP



%ERKIZVEEKHIZIVKYRRMRKIRQIPHMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIRIR%PGSLSP[IX
• )ZIRIQIRXIRZIVKYRRMRK–NEVMKINYFMPIYQ:PEWXYMR&:HHQIM+VSSX3ZIVIIQ
 SRXZERKIRETVMP 
• :IVOPEVMRKZERKIIRFI^[EEV–SRXFVERHMRKMZQNYFMPIYQ:SIXFEPZIVIRMKMRK6IRW[SYHI
HHQIMZIPHFMN(I,SOLSVWX MRKIHMIRHETVMP 
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,IX(SVTWXIEQMWIV KVEXMW ZSSVEPPIMR[SRIVWNSRKIRSYH
;MN^MNRFIVIMOFEEVZMELIXEPKIQIRIXIPIJSSRRYQQIVZERHIKIQIIRXI  SJZME
HSVTWXIEQ$VIRW[SYHIRP

-RPSSTYVIR
)POIQEERHEKMRHIIZIR[IOIR ZERYYV MRHI&MFPMSXLIIO
)POIIHMRWHEKZERHIQEERH ZERYYV MRLIX)0+' )IVWXIPMNRW
+I^SRHLIMHWGIRXVYQ 
3T[SIRWHEKIR\TIVQEERHSTFIMHIFEWMWWGLSPIR ^MIRMIY[WFVMIJZERHIWGLSSP 

:IVOPEVMRKZERKIIRFI^[EEV–XSIVXSGLX'PEWWMGS&SVIXXMHHQIMHSSV6IRW[SYHI
MRKIHMIRHETVMP 
:IVOPEVMRKZERKIIRFI^[EEV–HSSVXSGLXSPHXMQIVWHHNYRMHSSV6IRW[SYHI
MRKIHMIRHETVMP 
)ZIRIQIRXIRZIVKYRRMRK–IZIRIQIRX3TIRPYGLX/IVOHMIRWXHHNYPM/EWXIIPFSW
MRKIHMIRHETVMP 
:IVOPEVMRKZERKIIRFI^[EEV–HSSVXSGLX&PMRH)PITLERX1SXSVVYRHHNYRMHSSV
6IRW[SYHI MRKIHMIRHETVMP 
)ZIRIQIRXIRZIVKYRRMRK–IZIRIQIRX4.+98VIOOIVXVIOHHNYRM3YHI
,SPPI[IKREFMN MRKIHMIRHETVMP 
3RXLIJJMRKEVX%PGSLSP[IX–IZIRIQIRX4.+98VIOOIVXVIOHHNYRM3YHI
,SPPI[IKREFMN MRKIHMIRHETVMP


:IVPIIRHIEERZVEKIRZIVKYRRMRKIR%4:IRFMN^SRHIVI[IXXIRIR%PGSLSP[IX
▪ :IVOPEVMRKZERKIIRFI^[EEV–XSIVXSGLX0E:YIPXE,SPERHEHHEYKYWXYW
HSSV6IRW[SYHI ZIV^SRHIRETVMP 
▪ :IVOPEVMRKZERKIIRFI^[EEV–HSSVXSGLXFIZVMNHMRKWZSIVXYMKIR/IIT8LIQ6SPPMRK
3TIVEXMSR*EYWXHHQIMHSSV6IRW[SYHI ZIV^SRHIRETVMP 
▪ :IVOPEVMRKZERKIIRFI^[EEV–XSIVXSGLX'PEWWMGS&SVIXXMHHQIMHSSV6IRW[SYHI
ZIV^SRHIRETVMP 
▪ )ZIRIQIRXIRZIVKYRRMRK–IZIRIQIRX;SVWLMT6IRW[SYHI(I,SOLSVWXHHQIM
ZIV^SRHIRETVMP 

:SSVQIIVMRJSVQEXMIQ[78WERKZMESJWXWERK$VIRW[SYHIRP


2SXMXMIZSSVEPPIFIOIRHQEOMRKIRIRZIVKYRRMRKIR%PPIFSZIRWXEERHIFIOIRHQEOMRKIRIRQIIV
MRJSVQEXMISZIVFSZIRWXEERHIEERZVEKIR[SVHIRKITYFPMGIIVHST
[[[SJJMGMIPIFIOIRHQEOMRKIRRP
%YXSQEXMWGLSTHILSSKXIFPMNZIRZERFIVMGLXIRSZIVY[FYYVX#1IPHYEERZSSVHIIQEMPWIVZMGI
ZME[[[SZIVLIMHRPFIVMGLXIRSZIVY[FYYVX



%ERZYPPIRHIMRJSVQEXMISZIV(SVTWXIEQ6IRW[SYHI
(SVTWXIEQ6IRW[SYHIMWLIXIIVWXIEERWTVIIOTYRXZSSVZVEKIRSJTVSFPIQIRSTLIXKIFMIH
ZER

LYMWLSYHIPMNOISRHIVWXIYRMRK 

VIPEXMISJIGLXWGLIMHMRK
^IPJWXERHMKFPMNZIR[SRIR


VSY[IRZIVPMIW 

HEKFIWXIHMRK 



STZSIHIRIRSTKVSIMIR
ZIVZSIV MRHIVIKMS 



SRX[MOOIPIRSJKIHVEKWTVSFPIQIR
LYPTQMHHIPIR SEVSPWXSIPWGSSXQSFMIP LYMWIPMNOKI[IPHZIV[EEVPS^MRK
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)RIVKMIXSIWPEKZSSVMR[SRIVWQIXPEEKMROSQIR
(IIRIVKMIOSWXIR^MNRLIXEJKIPSTIRNEEVIRSVQKIWXIKIR&MNREMIHIVIMR[SRIVQIVOXHEXHMVIGX
SJMRHMVIGX%PWYQSIXVSRHOSQIRZERIIRPEEKMROSQIRMWHEXIIRKVSSXTVSFPIIQ(EEVSQ
LIIJXHI6MNOWSZIVLIMHFIWPSXIRHEXQIRWIRQIXIIRPEEKMROSQIRIIRIRIVKMIXSIWPEKZER
IYVSOVMNKIR

/VMNKXYIIRFMNWXERHWYMXOIVMRK#
(ERLSIJXYRMIXWXIHSIR(IIRIVKMIXSIWPEK[SVHXVSRHQIMEERYSZIVKIQEEOX

+IFVYMOXYHI+VIFFITEW#
:EREJQIMOYRXYHIIRIVKMIXSIWPEKEERZVEKIRST[[[KVIFFITEWRP

,IIJXYIIRPEEKMROSQIRIRQEEOXYRSKKIIRKIFVYMOZERHI+VIFFITEW#
:VEEKHI^IHEREERST[[[KVIFFITEWRP3THI[IFWMXIZERHI+VIFFITEWOYRXYSSOZMRHIR
SJYVIGLXLIIJXSTHI+VIFFITEW

:MRHXYLIXQSIMPMNOSQHITEW^IPJEERXIZVEKIR#2IIQHERGSRXEGXSTQIXHI
*SVQYPMIVIRFVMKEHIHI^IZVMN[MPPMKIVWOYRRIRYKVEXMWLIPTIRFMNLIXMRZYPPIRZERLIX
EERZVEEKJSVQYPMIV,MIVZSSVOYRXYGSRXEGXSTRIQIRQIX6MERRIZER+MROIP^MNMWFIVIMOFEEVZME
SJZMEVZERKMROIP$W[SWVRP

,IIJXYFIXEPMRKWTVSFPIQIR#
0YOXLIXRYEPRMIXQIIVY[IRIVKMIVIOIRMRKXIFIXEPIRSJLIIJXYEPWGLYPHIR#2IIQHER
GSRXEGXSTQIXLIX&YHKIXPSOIX>MNOYRRIRYLIPTIRSQY[JMRERGMʦR[IIVSRHIVGSRXVSPIXI
OVMNKIR>MN^MNRFIVIMOFEEVZMESJZMEFYHKIXPSOIX$ZIIRIRHEEPRP



:EGGMREXMIXIKIRQIRMRKSOSOOIR%';=ZSSVNSRKIVIRKIFSVIRMR

.SRKIVIRKIFSVIRMRSRXZERKIRFMRRIROSVXIIRYMXRSHMKMRKZSSVHIZEGGMREXMIXIKIR
QIRMRKSOSOOIR%';=(I^IYMXRSHMKMRKQIXHEEVMRHIEJWTVEEOSRXZERKIR^MNMRQIMZMELIX
6-:1IROIPI[IOIRZSSVHIKITPERHIHEXYQ8YWWIRQIMIRNYRMWXEVXIRHI
ZEGGMREXMIWIWWMIW1IIVMRJSVQEXMILMIVSZIVMWXIZMRHIRZMEHIPMRO[[[KKHVYRPQIRMRKSOSO
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8MTWZERLIX;SRMRKFIHVMNJ
(IIRIVKMIPEWXIRWXMNKIRIRSVQHIVIOIRMRKZSSVKEWIRPMGLXKEEXFMNMIHIVIIRJPMROSQLSSK
WSQW[IPQIX ,SIOYRNIRYFIWTEVIRSTNIIRIVKMI#2MIXEPPIIRZSSVLYYV[SRMRKIRSSO
ZSSVOSST[SRMRKIR^MNRIVQSKIPMNOLIHIR-RY[LYYV[SRMRKOERRMIXEPPIWKIVIEPMWIIVH[SVHIR
QEEVIV^MXXIR^IOIVXMTWXYWWIRHMIYOYRRIRLIPTIR(I^IIHMXMIHIIIVWXIZMNJXMTWZER
/PMQEEXI\TIVX

:SSVOSQWPYMTZIVFVYMO
)IRIPIOXVSRMWGLETTEVEEXZIVFVYMOX IRIVKMIEPWHI^IWXERHF]WXEEX)IRXIPIZMWMIOER^S
wel € 35,EERWPYMTZIVFVYMOLIFFIRTIVNEEV8VIOHIWXIOOIVYMXLIXWXSTGSRXEGXEPWYLIX
ETTEVEEXRMIXKIFVYMOX)IRERHIVIQEOOIPMNOIQERMIVMWIIRWXIOOIVHSSWQIXIIRWGLEOIPEEV
(EEVQIIWGLEOIPXYMRʤʤROIIVHIWXVSSQYMXZERQIIVHIVIETTEVEXIR

:IVZERKPEQTIRZSSV0)(ZIVPMGLXMRK
(IEERWGLEJTVMNWZERIIR0)(PEQTMWLSKIVdan van een “gewone”PEQTQEEVZIVHMIRX^MGL^IPJ
QEOOIPMNOXIVYK)IR0)(PEQTMW ^YMRMKIVHERIIRKPSIMPEQTIR ^YMRMKIVHERIIR
LEPSKIIRPEQT3SOKEEXLMN\PERKIVQIIHERIIRKPSIMPEQT;ERRIIVYHIVYMQXIZIVPEEXHSI
LIXPMGLXHERYMX

+IFVYMOIRIVKMI^YMRMKIETTEVEXIR
%PWIIRLYMWLSYHIPMNOETTEVEEXEERZIVZERKMRKXSIMWOSSTIIRIRIVKMI^YMRMKIZEVMERX>YMRMKI
ETTEVEXIR^MNRMREERWGLEJHYYVHIVHERHIQMRHIV^YMRMKIZEVMERXIRQEEVLIXZIVWGLMPZIVHMIRNI
XIVYKMRWXVSSQZIVFVYMO9OYRXSSOIRIVKMIFIWTEVIRHSSVSTLIXKIFVYMOXIPIXXIR(VSSKY[
OPIHMRKMRHI^SQIVSTIIROPIHMRKVIOMRTPEEXWZERMRHIHVSKIV

(MGLXWTPIXIRIROMIVIR
;ERRIIVLIXXSGLXMRY[LYMWZSIPXHEXRMIXGSQJSVXEFIPEER9FIRXHERZEEOKIRIMKHSQHI
ZIV[EVQMRKIIRKVEEHNILSKIVXI^IXXIR;EXFIXIV[IVOXMWLIXHMGLXIRZERWTPIXIRIROMIVIRMR
Y[LYMW)IRZSYHMKIQERMIVIR^MNRLIXXSITEWWIRZERXSGLXWXVMTTIRFMNVEQIRIRHIYVIR

-WSPIVIR
;ERRIIVLIXRMIXQIIVXSGLXMRY[LYMWOYRXYMRHI[MRXIVRSKWXIIHW[EVQXIZIVPMI^IRMRY[
[SRMRK[ERRIIVHI^IRMIXKSIHMWKIʪWSPIIVH:SSVFIIPHIRZERMWSPIVIR^MNRHEOMWSPEXMI
WTSY[QYYVMWSPEXMIIRZPSIVMWSPEXMI




ACTIE

ACTIE

ACTIE
G
NDERDA
VANAF DO AR
BA
VERKRIJG

Vergeer kaas

2 stukken à 450-650 gram
combineren mogelijk

2 STUKS
12.98

Coop verse
aardbeienvlaai

hele vlaai
voor ca. 5/6 personen

6.99

7.49

6.49

Pangasiusfilet
citroen/dille pak 340 gram
Gemengd gehakt pak 500 gram
Runderchipolata’s pak 8 stuks
Lekkerbekjes pak 250 gram

Aardbeien of
blauwe bessen

combineren mogelijk

2 STUKS

2 bakken à 400/300 gram
combineren mogelijk

7.98 9.98

4.99

6.72
9.84

5.99

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

Trots van Coop Authentieke
achterham, Coburger ham,
serrano ham, pepercervelaat
of ovengebakken ham
100 gram vers verpakt

2.39
3.40

2 STUKS

.99

3.18
4.80

Danio
romige kwark

2 STUKS

beker 450 gram

2. 2.30
15

.

49

2.99

Molenbrood
volkoren brood
2 hele broden , combineren mogelijk

4.10
5.38

2.99

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 02 mei t/m 08 mei 2022. Week 18.
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Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14
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PAULINE DIRVEN NIEUWE VOORZITTER
VOOR MUZIEKVERENIGING ONS GENOEGEN
Pauline Dirven is de nieuwe voorzitter
van harmonievereniging Ons Genoegen
uit Renswoude. Zij werd onlangs gekozen
tijdens de Algemene Ledenvergadering van
de vereniging. “Ik hoop met mijn achtergrond
en kennis een bijdrage te kunnen leveren
aan de vereniging én Renswoude”, vertelt
Pauline. “Renswoude kan namelijk niet
zonder Ons Genoegen, maar Ons Genoegen
kan ook niet zonder Renswoude.”
Pauline werd gekozen tijdens de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering (ALV) van Ons
Genoegen. Het was alweer twee jaar geleden
dat de vereniging een ALV in ’t Podium
organiseerde, want door de coronapandemie
werden de vorige twee vergaderingen
online gehouden. Tijdens de ALV blikte
de vereniging terug op het afgelopen jaar,
werden de financiën besproken en vond
er een bestuurswissel plaats. Zo verlieten
penningmeester Marco van der Meer en
algemeen bestuurslid Anne van den Top
het bestuur en werden Arianne Verdoes
en Pauline Dirven gekozen als algemeen
bestuurslid en voorzitter.
ENTHOUSIASTE VERENIGING

Pauline was tot voor kort nog geen lid
van Ons Genoegen. “Ik speel zelf piano
en dat instrument past helaas niet in

12

een harmonieorkest”, vertelt de nieuwe
voorzitter. “Wel kwam ik geregeld bij
concerten van de vereniging, want ik houd
enorm van mooie muziek. Verder heeft ook
onze zoon in het verleden bij Ons Genoegen
op muziekles gezeten, dus de vereniging is
mij niet onbekend.” Toen Pauline door Ons
Genoegen werd gevraagd om voorzitter te
worden, hoefde ze dan ook niet lang na te
denken over haar antwoord. “Het is een hele
enthousiaste en gezellige vereniging met
betrokken leden, dus ik heb enorm veel zin
om aan de slag te gaan.”
BELANG VAN MUZIEK

Als voorzitter wil Pauline Renswoude laten
zien hoe leuk het is om muziek te maken én
samen met anderen in een orkest te spelen.
“Als voormalig huisarts van Renswoude weet
ik hoe enorm belangrijk een gezonde leefstijl
is met beweging én muziek”, legt Pauline uit.
“Daarom hoop ik in mijn rol als voorzitter
een bijdrage te kunnen leveren om muziek
in Renswoude verder onder de aandacht te
brengen en daarmee Ons Genoegen verder
te laten groeien. ” Belangstellenden die een
instrument willen leren spelen of hun oude
hobby weer willen oppakken, kunnen contact
opnemen met de leerlingencommissie
via lc@onsgenoegen.org. Of loop op een
woensdagavond rond 19.00 of 20.45 uur
binnen in ’t Podium aan de Nijborg, wanneer
het harmonieorkest repeteert.

13
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FIETSTOCHT HISTORISCHE VERENIGING
OUD-RENSWOUDE
Start van de fietstocht op zaterdag
11 juni 2022 om 13.00 uur vanaf het
Kerkplein, Kerkstraat 1 in Renswoude.
Afstand ca. 35 km. Halverwege de route
is er een stop voor koffie / thee of fris. De
aankomst is tussen 16.00 – 16.30 uur voor
een bedrijfsbezoek in Renswoude. Aanmelden
digitaal: secretaris@oudrenswoude.nl met
vermelding van uw naam en aantal deelnemers
en uw telefoonnummer. Of telefonisch bij
Jannet Versteeg 06-16570118. (Bij slechte
weersomstandigheden kan het bestuur van Oud
Renswoude besluiten de fietstocht uit te stellen
naar zaterdag 25 juni 2022).

RECORDOPBRENGST COLLECTE
HARTSTICHTING
In de week van 10 t/m 16 april hield de
Hartstichting haar collecte. Er gingen vele
collectanten op pad, waaronder een heel aantal
nieuwe. Dit jaar kon er ook via een qr-code
gedoneerd worden wat vele mensen gedaan

IJzersterk in plaatwerk

hebben. Ook waren er een aantal collectanten die
een online collectebus aangemaakt hadden. De
totale opbrengst van contanten en qr-codes en
online collectebussen was € 3.115,22.We danken
de inwoners van Renswoude hartelijk voor hun
gulle giften! Mocht u volgend jaar ook voor ons
willen collecteren dan kunt u zich opgeven bij
Wanda Dijkstra, ej.dijkstra@outlook.com

INGEZONDEN STUK
Recent heeft er een artikel in de “Scherpenzeelse
Krant” gestaan over de intimidatie van
raadsleden in Renswoude voorafgaand aan de
gemeenteraad verkiezingen van afgelopen maart
2022. Hierin werd een mogelijke link aangegeven
tussen de bewuste anonieme app-berichten die
raadsleden hebben ontvangen en het dossier
“Bestemmingswijziging Biesbosserweg”. Ik,
C. Verbeek, ben op deze app-berichten aangesproken. Hierbij geef ik aan, hier niets mee te
maken te hebben. Ik vind het belangrijk om u heel
duidelijk te maken dat deze anonieme Whats-app
berichten niet van mij afkomstig zijn. Ook vind
ik een dergelijke wijze van communiceren niet
gepast. C Verbeek.

FOOT FIT

Pedicure Salon Renswoude

Het adres voor:
-

Knipwerk
Kantwerk
Cortenstaal
Gepersonaliseerde vuurkorven
Stalen plinten

Barneveldsestraat 17-b, Renswoude
06-42748438 www.burgtmetaal.nl
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Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46
3927 AK Renswoude
0318-572041
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL
RENSWOUDE
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR HULP
BIJ CRISISOPVANG OEKRAÏNERS

Van 7 mei t/m 18 juni wordt in Scherpenzeel
een locatie ingericht t.b.v. de regionale
crisisopvang
van
gevluchte
mensen
uit Oekraïne. Het gaat om ongeveer 80
personen die, na aankomst, drie dagen in de
crisisopvang verblijven en dan doorstromen
naar andere noodopvang in Scherpenzeel
en de regio. Voor die eerste crisisopvang
zijn veel vrijwilligers nodig. SWO gebruikt
haar kanalen om vrijwilligers te vinden en is
aanmeldpunt voor dit vrijwilligerswerk. Het
gaat concreet om de volgende taken:
• Het coördineren van de inzet van de
vrijwilligers (o.a. bezetting regelen, rooster
maken etc.)
• Het doen van boodschappen voor het
ontbijt en de lunch (bij de Jumbo)
• Hulp rondom het organiseren van de

maaltijden. Dit gaat om 7 dagen in de week,
dus ook op zaterdag en zondag
•Vervoer
• Gastheer/gastvrouw zijn (gasten
ontvangen en de weg wijzen)
Er zijn per dag 3 tijdblokken waarop vrijwilligers worden ingezet: 9.00 uur tot 12.00 uur
(alle werkzaamheden rondom het ontbijt)
12.00 uur tot 16.00 uur (alle werkzaamheden rondom de lunch) 16.00 uur tot
20.00 uur (alle werkzaamheden rondom het
avondeten).
Ook als u kunt tolken, ontvangen wij graag
uw reactie. Via www.swo-sr.nl kunt u zich
als vrijwilliger aanmelden. Wij kunnen uw
hulp heel goed gebruiken! Contactpersoon
(voor vragen of informatie; niet voor
aanmeldingen): Martine van Garderen, tel:
06 83 77 58 54.
REPAIRCAFÉ

Elektrische apparaten, speelgoed, kleine
meubeltjes en ook kleding kunt u inbrengen

de heraut
bij het Repaircafé, iedere eerste vrijdag van
de maand tussen 14:00 en 16:00 uur in De
Breehoek (deze maand op 6 mei). De reparatie
is gratis; een vrijwillige bijdrage is welkom.

Hokhorst. Welkom op 19 mei. De kosten zijn
€ 10,- excl. drankjes.
Aanmelden: bij de Trefpuntbalie op 10 mei,
per mail naar trefpuntbalie@swo-sr.nl of
telefonisch bij Nora Koenen, tel. 06 31 15 90 29.

SAMEN SOEPEN

Kom gezellig samen soep (met brood) eten
voor slechts €1,-. Renswoude: dinsdag 10
mei van 12:00 tot 13:00 uur, in Het Trefpunt.
Scherpenzeel: woensdag 18 mei van 12:00
tot 13:00 uur, in De Breehoek. Neem een
soepkom en lepel mee.
WORKSHOP WOLVILTPRIKKEN

Workshop schapen of lammetjes wolviltprikken met schapenwol en viltnaald op
woensdag 11 mei van 19:00 tot 20:00 uur in
de bibliotheek van Renswoude. De kosten
bedragen €2,- en daarnaast een bijdrage
voor koffie of thee. U kunt zich opgeven in de
bibliotheek of door een e-mail te sturen naar:
renswoude@bibliotheekzout.nl.
SAMEN ETEN

Gezellig samen eten! Iedere derde donderdag van de maand om 17:15 uur in De

SAMEN EROPUIT MET DE SCOOTMOBIEL

Heeft u een scootmobiel en trekt u er graag
op uit? Dan is dit wellicht iets voor u!
Bij ons kwam de vraag binnen of er animo is
om een scootmobielclub op te richten.
Vanaf het vroege voorjaar (april) totdat het
weer het niet langer toelaat op stap met de
scootmobiel naar de mooiste plekjes. Een
ideale gelegenheid om te ontspannen en
frisse lucht in te ademen. Rijdt u mee?
De scootmobielclub is er voor iedereen die
een scootmobiel heeft en het leuk vindt
om in een groep toertochten te maken.
Bent u enthousiast en geïnteresseerd
in deelname? Laat het ons weten! Dat
kan via de mail (trefpuntbalie@swo-sr.nl)
of door te bellen naar Rianne van Ginkel,
telefoonnummer 06 51 64 75 25.
(Bibliotheek Renswoude)

r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt a
ba
eg

monebeijer.nl

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

ZATERDAG 7 MEI - 14.30 UUR

RENSWOUDE - OVC '85
DINSDAG 10 MEI - 19.30 UUR

AVW '66 - RENSWOUDE
ZATERDAG 14 MEI - 14.30 UUR

RENSWOUDE - VALLEIVOGELS

WWW.VVRENSWOUDE.NL
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SWO AGENDA

Woensdag, 4 mei:	9:00 tot 9:40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
10:00 tot 12:00 uur: Ontmoetingsgroep S’zeel (De Achthoek)
Donderdag, 5 mei	10:00 tot 11:30 uur: Digicafé Scherpenzeel (De Breehoek)
13:30 tot 15:30 uur: Wandelgroep S'zeel; bij droog weer
(De Achthoek)
14:00 tot 16:00 uur: Samen Creatief Scherpenzeel
(De Breehoek)
15:00 tot 16:00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)
15:00 tot 16:00 uur: Koersbal (De Hokhorst)
17:15 uur: Samen gezellig (De Lucht)
Vrijdag, 6 mei:		
09:30 tot 11:00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
14:00 tot 16:00 uur: Repaircafé (De Breehoek)
Maandag, 9 mei:		9:15 tot 11:30 uur : Bowlen (Schimmel)
9:30 tot 11:00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
			
13:30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer
			(De Hokhorst)
Dinsdag, 10 mei: 		10:00 tot 11:30 uur: Digicafé Renswoude
(Bibliotheek Renswoude)
			
10:30 tot 12:00 uur: Ontmoetingsgroep (thema)
			
12:00 tot 13:00 uur: Samen soepen Renswoude (Trefpunt)
			
13:45 tot 16:30 uur: Kaartclub (De Breehoek)
			
14:00 tot 15:00 uur: Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
			
14:30 tot 16:30 uur: Welfare SWO (Het Trefpunt)
			
19:30 tot 21:00 uur: DigiCafé XL - Spraakassistentie
			(De Breehoek)
Woensdag, 11 mei:
9:00 tot 9:40 uur : Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
			
10:00 tot 12:00 uur: Ontmoetingsgroep S’zeel (De Achthoek)
			
19:00 tot 20:00 uur: Workshop wolviltprikken
			(Bibliotheek Renswoude)
Donderdag, 12 mei:	13:30 tot 15:30 uur: Wandelgroep S'zeel; bij droog weer
(De Achthoek)
			
15:00 tot 16:00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)
			
15:00 tot 16:00 uur: Koersbal (De Hokhorst)
Vrijdag, 13 mei:		
09:30 tot 11:00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag, 16 mei:		
9:15 tot 11:30 uur : Bowlen (Schimmel)
			
9:30 tot 11:00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
Dinsdag, 17 mei:		
14:00 tot 15:00 uur: Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
			
14:30 tot 16:30 uur: Welfare SWO (Het Trefpunt)
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VAN EN IN DE BIEB!
WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN IN DE BIBLIOTHEEK?

Naast de mogelijkheid om ‹gewoon› boeken,
dvd›s, tijdschriften enz, te lenen kunt u er op
de volgende dagen terecht voor de volgende
activiteiten die in Het Trefpunt door de bieb,
de SWO of gezamenlijk georganiseerd wordt:
U bent daarbij van harte welkom.

Elke 2de dinsdag is er Samen Soepen tussen
12-13 u. Gezamenlijk gezellig een eenvoudige
lunch met lekker kopje soep. Neem eigen
kom en lepel mee. Het kost € 1. 11 mei en
14 juni zijn de komende soepmaaltijden
gepland. Aanmelden hoeft niet.
Op de on-even weken is er op dinsdagochtend
het Digi-cafe tussen 10. En 11.30 u. Loop
gerust binnen met uw vragen.

OP MAANDAGOCHTEND

9.30 u- 11.00: Ontmoet elkaar tijdens de
Creatieve ochtend. Gezelligheid en samenzijn
staan voorop, maar we zijn zeker ook creatief
bezig met elkaar.
OP DINSDAGMIDDAG

Bibliotheek open van 14-17 u. Elke
dinsdag
van
14-15
Trefpunt
balie.
Elke dinsdagmiddag Welfare. Om 14.30 u.
-16.30 u. (via de SWO)

OP WOENSDAG:

Bibliotheek open van 14-20 u. (ook in de
zomer) elke woensdagmiddag om 15.00 u
voorlezen voor de jongsten.
Elke eerste woensdag van de maand is een
Creatieve avond in de bibliotheek. Op 11 mei
komt Paula Boonzaaijer voor een workshop
Wolviltprikken en op woensdag 15 juni gaan
we standkaarten maken. Waarschijnlijk is er
eind juni ook nog een creatieve avond. Kosten
€ 2 p.p.incl. Koffie/thee.
Elk laatste woensdag van de maand verzorgt
de SWO een gezellige Bingoavond.
OP VRIJDAGOCHTEND

is er Taalcafe in de bibliotheek 9.30 - 11 u.
Oefenen en ontmoeten: daar draait het om
in het Taalcafé. Iedere week is iedereen van
harte welkom om met anderen in gesprek
te gaan en de Nederlandse taal te oefenen.
Taalvrijwilligers proberen u daarbij zo goed
mogelijk te helpen.
Deelname is gratis.
VRIJDAGMIDDAG, ZOUTE INVAL:

Waarborg in kwaliteit
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ONDERSTEUNING EN INFORMATIE VOOR MENSEN UIT OEKRAÏNE
Speciaal voor de mensen uit Oekraïne heeft de Bibliotheek op de website een pagina
samengesteld met (lees)materiaal en informatie voor kinderen en volwassenen.
Zo zijn er links naar lesmateriaal en boeken in het Oekraïens en informatie over het
inloopspreekuur van het Taalhuis

Wist u dat...kinderen gratis lid zijn tot
18 jaar? U met een Studentenpas voor
half geld lid kunt zijn? Pas meenemen.
NIEUW IN DE BIBLIOTHEEK!
FAMILIEBERICHTEN

Lief en leed in Renswoude kunt u delen op het
speciale, nieuwe, prikbord in de bibliotheek.
Vanaf nu kunt u levensgebeurtenissen,
zoals een geboorte of overlijden, delen met
inwoners van Renswoude. Dit kunt u doen
door een geboortekaart of een rouwkaart op
een prikbord te hangen bij de ingang van de
Bibliotheek aan de van Reedeweg 77.
Door u de mogelijkheid te bieden deze
levensgebeurtenissen te delen hopen wij
de betrokkenheid op elkaar in het dorp te
vergroten. Wij willen u van harte uitnodigen
om zo nu en dan een kijkje te nemen op dit
bord zodat u op de hoogte blijft. En om uw
eigen kaart bij geboorte of rouw bijvoorbeeld
op te hangen. Namens De Bibliotheek Z-OU-T, Gemeente Renswoude en SWO.

RONDLEIDING KASTEEL:

De voorlopig bekende data voor rondleidingen zijn op 12 juli en 19 augustus,
maar we hopen dat we in juni of mei nog
mogelijkheid kunnen bieden. Kosten € 9 p.p.
en alleen na aanmelding.
ADRES:

de Bibliotheek van Renswoude,
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl
Tel 0318-575151
Openingstijden: op dinsdag en vrijdag tussen
14-17 uur, op woensdag tussen 14-20 uur.
Let op, dus niet meer op dinsdagavond!
Gesloten op Koningsdag 27 mei, en vrijdag
27 mei.

PUZZELBIBLIOTHEEK

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Volg onze acties via
Facebook @nijborgrijg

de heraut

Elke vrijdag tussen 14 u en 15.30 u bent u
welkom om te komen voor een spelletje,
sjoelen en rummicuppen, of biljarten.
Samen schilderen elke vrijdagmiddag
o.l.v. Marianne Voorthuizen van 14-15.30
u. Informeer of er plaats is in onze groep.
Kosten zijn € 2.

De bibliotheek leent legpuzzels uit. 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. Het is kosteloos u
hoeft zelfs geen lid te zijn van de bibliotheek.
U bent van harte welkom om een puzzel te
komen lenen in de bieb. U mag deze zo lang
houden als u wilt.
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GEZOCHT: COLLECTANTEN IN DE WEEK
VAN 27 JUNI TOT EN MET 2 JULI!

RENSWOUDE OP ZIJN GRONDVESTEN ORGANISEERT














STEUN DE STRIJD TEGEN DE MEEST INVALIDERENDE
ZIEKTE ONDER JONGE MENSEN

Multiple Sclerose (MS) is een progressieve
ziekte van het zenuwstelsel en de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. De
oorzaak is nog steeds niet bekend en er is
nog geen genezing mogelijk. De droom van
het Nationaal MS Fonds is een toekomst zonder MS. Daarom zijn wij op zoek naar collectanten die in de week van 27 juni tot en met
2 juli langs de deuren willen gaan om geld in
te zamelen. Maar er zijn meer manieren om
geld op te halen: collecteren met je mobiele
telefoon door een betaalverzoek met vrienden en familie delen bijvoorbeeld. Helpt u ons
mee? Er zijn in Nederland meer dan 25.000
mensen met MS. Vooral jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar worden door deze ziekte
getroffen. Zij zijn in de bloei van hun leven en
gaan een onzekere toekomst tegemoet.

hierdoor plotseling verlammingsverschijnselen of uitval van lichaamsfuncties krijgen.
Er ontstaan allerlei klachten, bijvoorbeeld bij
het zien, lopen of praten.
WORD COLLECTANT

Met de opbrengst van de collecte maakt het
Nationaal MS Fonds onder andere wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar de oorzaak van en de oplossing voor MS. Ook zetten we ons in voor het continu verbeteren van
de kwaliteit van leven van mensen met MS en
hun zorg. Kijk voor meer informatie hierover
op onze website: www.nationaalmsfonds.nl .
Door voor ons te collecteren, kunt u hieraan
bijdragen. U bepaalt zelf hoe en hoe lang u
collecteert. Voor iedereen is er een passende
manier van collecteren. Dat kan met een collectebus langs de deuren in uw buurt. Maar
ook thuis op de bank met uw mobiele telefoon kunt u via een betaalverzoek geld ophalen bij vrienden en familie.

MS

HOE WERKT HET?

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De laag om de zenuwen (myeline) wordt
door het eigen afweersysteem aangevallen
en beschadigd. De zenuwen komen bloot te
liggen, waardoor ze signalen van en naar de
hersenen minder goed of zelfs helemaal niet
meer doorgeven. Mensen met MS kunnen

Wilt u zich aanmelden als collectant in de
MS Collecteweek of wilt u meer informatie?
Kijk dan op www.nationaalmsfonds.nl/collecteren. Nu al in actie komen kan natuurlijk
ook. Maak dan een digitale collectebus aan
op www.digicollect.nationaalmsfonds.nl. Zo
kunt u het hele jaar door collecteren!




  


 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

      

Voor overige specialisaties: bezoek onze website
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COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien
pootje

GEINPONEM GEZOCHT
Vrijdagavond ‘opblijfavond’, een hoogtepunt voor ons hele gezin. Later naar bed, iets
lekkers en ….. een verhaal van pappa! Die bleek te beschikken over een grenzeloze fantasie,
waardoor de dieren op de poster in de kamer tot leven kwamen of een klein mannetje
zo groot als pappa’s duim van alles beleefde in zijn verlangen naar een zwembad. Hij
woonde zogenaamd in een hoekje van onze woonkamer, met een bordesje buiten en een
wenteltrappetje binnen. Later, toen de kinderen de deur uit waren, heeft mijn man dat
huisje werkelijk gefabriceerd compleet met led verlichting, tot grote pret van kinderen en
kleinkinderen. In ons huis hier kon hij het niet laten opnieuw zo’n huisje te maken, dit keer
met een minuscuul tuintje ervoor. Staat zijn brommertje er, dan is hij thuis, weten inmiddels
ook de jongste kleinzoons.
Ons hele gezin hing aan pappa’s lippen als hij weer eens een bizar verhaal opdiste, wat
meestal op een complete chaos uitliep. Soms moest hij zelf zo lachen om zijn eigen zotte
verzinsels dat de tranen hem al over de wangen liepen. “Pap, vertel nou verder !” spoorden de
kleintjes hem dan aan. Omdat de spannende avonturen zich afspeelden in de omgeving van
de kinderen, sprak het enorm tot hun verbeelding. Het ventje nam zomaar een frisse duik in
ons aquarium of zwom na een dagje Efteling in het Fata Morgana tussen leeuwen en tijgers.
Dat meer mensen over creatieve talenten beschikken blijkt ook in de buurt van Renswoude
en Scherpenzeel. Langs diverse wandelpaden ontdekken we het ene na het andere
kaboutertje, verborgen achter een polletje gras onderaan een paaltje, of in een holte van een
boomstam. Telkens als we zo’n grappig puntmutsje ontdekken schieten we in de lach. Het
idee dat er iemand rondloopt, gewapend met een flinke boor alias schroevendraaier, om in
een onbewaakt ogenblik zo’n kaboutermannetje of -vrouwtje stevig vast te schroeven. Wat
zou Rien Poortvliet dit een kroon op zijn werk gevonden hebben. Zijn Kabouterboek zit ook
vol grapjes met o.a. portretten van onze toenmalige koningin Juliana en prins Bernard.
Overigens heeft hij ook schitterende, serieuze boeken gemaakt zoals ‘Hij was een van ons’
over het leven van Jezus, en ‘De ark van Noach’. Zelf hebben we daarvan de grote versie
van 41 bij 31 cm. En wat schetst onze verbazing op de eerste bladzijde? Als je héél, héél
goed kijkt, zie je op weg naar de ark tussen de olifanten en de ganzen, in het hoge gras twee
piepkleine rode puntmutsjes! Dus toch!?
Wie o wie verstopt die kabouters hier? Nee, niet mijn man, maar wat zou hij dolgraag deze
geinponem willen ontmoeten! Fantaseren die twee er op los, nou, berg je dan maar!
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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
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We starten weer met de verkoop van tuinplanten.
Houdt u van vlinders in uw tuin? Ook vlinderplanten
zijn er weer bij. Plus vele andere tuinplanten bij
Marja en Gijs Steenbeek Kastanjelaan 41.
Open van ma - za, zelfbediening.
Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten?
na een telefoontje of appje wil ik ze bij u ophalen
0628449019
Te koop: Garmin Mio Cyclo 210, fietsroute planner
Z.g.a. nieuw, ANWB prijs € 160,Vraagprijs € 75,Telf: 0623998299.
Pedicure behandeling € 20 en voetverzorging van
kinderen, tot 12 jaar gratis.
Ans van den Hurk Sportparklaan 5 in Renswoude

Wie wil er 1 ochtend in de week komen
schoonmaken? Liefst op dinsdag in Renswoude.
reactie naar anna-hendriks@hotmail.com
Wilt u spullen opruimen die nog intact en bruikbaar
zijn dan kunnen deze ingeleverd worden op vrijdagen zaterdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur. Heeft
u grote goederen of bent u niet in de gelegenheid
het te komen brengen neem dan contact op om te
overleggen wanneer een vrijwilliger de goederen kan
ophalen. Email: kringlooprenswoude@gmail.com of
bel: 06-83491992.
Kringloop Renswoude, molenstraat 17a
Openingstijden: woensdag 13:00 -16:00 uur,
donderdag 10:00-16:00 uur, vrijdag 10:00-17:00 uur
en zaterdag van 10:00-13:00 uur.

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

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 
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GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 12 MEI
VÓÓR 19.00 UUR
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Persoonlijke aandacht
Hoge kwaliteit meubels
Uitstekende service
Gratis interieuradvies
3D schets
Heerlijke kofﬁe

WEES WELKOM IN DE GROOTSTE WOONWINKEL
IN HET CENTRUM VAN VEENENDAAL

