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Gemeentenieuws 15 juni 2022
Bereikbaarheid gemeente
Collectevergunningen
Burgerzaken:
12-06 t/m 18-06 Rode Kruis
De afdeling Burgerzaken werkt alleen op
19-06 t/m 25-06 Maag Lever Darm Stichting
afspraak. Het maken van een afspraak kunt u
26-06 t/m 02-07 Nationaal MS Fonds
bij voorkeur via onze website doen of
telefonisch tussen 9.00 en 11.00 uur via
Evenementen
0318-578 150. Kom niet naar het
18-06 t/m 18-06 Verkoopdag CGK
gemeentehuis als u geen afspraak hebt
Renswoude
gemaakt. Hoewel er medewerkers aanwezig
18-06 t/m 18-06 Kasteelconcert Ons
kunnen zijn, mogen zij alleen op afspraak
Genoegen
werken. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
Wist u dat u bepaalde zaken ook thuis via de
computer kunt regelen? Zo kunt u via www.renswoude.nl een verhuizing online doorgeven en
een uittreksel digitaal aanvragen. We vragen u om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken,
zodat u niet naar het gemeentehuis hoeft te komen.
Dorpsteam
Het Dorpsteam is telefonisch of per mail bereikbaar via 0318-578 150/
dorpsteam@renswoude.nl. De mail wordt dagelijks gelezen en u wordt dan zo snel mogelijk
teruggebeld. (zie bericht verderop voor meer informatie over het Dorpsteam)
Woningbedrijf
Alleen spoedeisende reparatieverzoeken kunnen telefonisch worden doorgegeven. Alle overige
reparatieverzoeken kunt u doorgeven via de gemeentelijke website:
www.renswoude.nl/reparatie Voor vragen over huurbetalingen of -contracten kunt u contact
opnemen via huur@renswoude.nl.
Storingsdienst gemeente
Bij zeer dringende problemen op het gebied van de openbare ruimte is de storingsdienst van
de gemeente buiten kantooruren te bereiken via 06-511 481 02.
Vergaderen
De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie worden weer fysiek gehouden.
U kunt deze ook online volgen via onze website, zowel in beeld als geluid. Kijk hiervoor op
renswoude.nl/vergaderen.
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht in de raad, dan kunt u zich vóór de vergadering
telefonisch melden bij de griffie via het algemene nummer 0318-578 150. Dit geldt ook voor
commissievergaderingen, waarin u over een specifiek onderwerp kunt meepraten.

Renswoude, 15 juni 2022
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Stikstof om over na te denken…
Als kakelverse wethouder heb ik op mijn 3e werkdag een
locatiebezoek afgelegd bij boer Bos. Vertegenwoordigers van de
gemeente Renswoude, LTO en PJGU waren te gast bij het echtpaar
Bos en zoon Hendrik. Ik voelde me als spruit uit een boerenfamilie
helemaal thuis in de keuken waar we hartelijk werden ontvangen
met koffie en gebak. Art Wolleswinkel (LTO) stelde het huidige
lokale coalitieakkoord ter discussie en met name de specifieke
delen over het buitengebied en duurzaamheid. Het Ruimte-voorRuimtebeleid waarbij de coalitie voorkeur heeft voor het bouwen
aan de woonkern i.p.v. op de plaats van voormalige agrarische bebouwing is een mooi
streven, maar in de praktijk blijkt dat dit veel discussie oplevert.
In Renswoude wordt een aanjaagproject ‘biodiversiteit’ opgestart. We willen graag dat
iedereen die wil, hier aan mee kan doen. Biodiversiteit stimuleren wil trouwens niet zeggen dat
we alle soorten planten en kruiden gewenst vinden. Zo is bijvoorbeeld Jacobskruiskruid een
zeer ongewenst, maar steeds meer voorkomend onkruid. Het is giftig gebleken en koeien
kunnen er aan sterven. De extra aandacht waar men om vraagt is dan ook zeer terecht. In
Renswoude zelf worden er steeds meer prima initiatieven genomen zoals regentonnen,
veldbloemenperkjes en ontstening van tuinen.
In Renswoude staat één kleine (ca. 15m hoog) windmolen, waarbij proefmetingen worden
gedaan. We hebben nog geen concreet beeld van de resultaten maar de verwachting is dat
molens van 30 m hoogte veel efficiënter zijn. Wij zijn benieuwd en LTO is op zoek naar
gegevens van molens in vergelijkbare omgevingen als Renswoude. Wellicht biedt dit een
duurzame oplossing voor de energie die nodig is op de boerenbedrijven!
Er zijn rigoureuze kabinetsplannen uitgelekt om de stikstofuitstoot met 75% te beperken. Dit
heeft grote effecten voor de Gelderse Vallei en levert onrust en weerstand op. Hoe en wat is
nog onzeker maar dat het impact zal hebben op onze boeren en onze buitenruimte is duidelijk.
Samen met de 7 andere gemeenten in Regio Foodvalley zullen we in dit proces optrekken. Het
wordt balanceren tussen alle belangen en een zorgvuldige omgang met alle betrokkenen.
Tijdens de rondleiding bleek dat zij al veel maatregelen hebben genomen voor een
verantwoorde bedrijfsvoering; een dure lucht afzuiginstallatie, aanpassingen van de
koeienstallen en het inzaaien van stroken met veldbloemen. Vanaf 1990 heeft deze sector in
Nederland al 60% van de stikstofuitstoot gereduceerd. Dat is al heel veel. Boeren nemen het
stikstofprobleem serieus en doen hun best. Stikstofreductie blijft een grote opdracht. Niet
alleen de boeren; ook luchtvaart, verkeer en fabrikanten zullen hun steentje moeten bijdragen.
Concreet beleid moet vermijden dat het ook voor meerdere sectoren ‘doormodderen’ blijft. De
uitvoering van beleidsbesluiten voor de sector moet met de menselijke maat.
Jos Dirven, Wethouder gemeente Renswoude

Renswoude, 15 juni 2022
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Vergadering gemeenteraad 21 juni 2022
Op dinsdag 21 juni vergadert de gemeenteraad. Deze openbare vergadering begint om
19:30 uur en kan, zoals hierboven gemeld, digitaal gevolgd worden. De agenda ziet er
als volgt uit:
1.
2.
3.
4.

Opening
Vaststelling agenda
Spreekrecht burgers/ rondvraag raadsleden
Vaststelling verslag en besluitenlijst van de openbare vergadering op 24 mei
2022
5. Ingekomen stukken en mededelingen
Hamerstukken
6. Raadsvoorstel tot instemming met de Tweede (ontwerp)begrotingswijziging
2022 en de Ontwerpbegroting 2023 van de Omgevingsdienst regio Utrecht
7. Raadsvoorstel tot instemming met de jaarstukken en de ontwerpbegroting
2023-2026 van de Valleihopper
Debatstukken
8. Raadsvoorstel tot instemming met de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting
2023 van de GGD regio Utrecht
9. Raadsvoorstel tot instemming met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023
GR IW4 en kennis te nemen van jaarverslag en jaarrekening van 2021 GR IW4 en
2021 IW4 Beheer N.V.
10. Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondexploitatie Beekweide I
11. Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondexploitatie Taets van
Amerongenweg fase I
12. Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondexploitatie Groot Overeem II
13. Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondexploitatie Beekweide II
14. Sluiting

Vastgesteld bestemmingsplan Munnikenweg 155
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het bouwvlak van het perceel
Munnikenweg 155 te Renswoude wijzigen van woonbestemming naar
bedrijfsbestemming.
Het vastgestelde wijzigngsplan ligt vanaf 16 juni 2022 gedurende zes weken ter inzage
op de afdeling Fysiek en Sociaal Domein van het gemeentehuis.
Renswoude, 15 juni 2022
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U wordt verzocht een afspraak te maken met de heer M. Wentzel om het
bestemmingsplan in te zien. Ook kan het plan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Tot en met 27 juli 2022 kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen genoemd
besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag) door:
-

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpplan naar voren
heeft gebracht;
Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
om zijn zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren te brengen.

Indien beroep wordt ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de voorzitter van de AbRS. Voor zowel het beroepschrift als het
verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Voor meer informatie: dhr. M. Wentzel via 0318- 578 150 of
ruimtelijkeplannen@renswoude.nl
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Utrechtseweg 3c: kappen 2 bomen (ingediend 30 mei 2022);
• Utrechtseweg 3c: aanleggen vijver (ingediend 30 mei 2022).
Verleende reguliere omgevingsvergunningen
• Dickerijst 14: plaatsen dakkapellen (verzonden 3 juni 2022);
• Arnhemseweg 2: bouwen loods (verzonden 3 juni 2022).
Voor meer informatie: 0318 - 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl
Ingekomen aanvragen/ meldingen vergunningen APV en bijzondere wetten en
Alcoholwet
• Rectificatie: Ontheffing horeca sluitingsuur – tennisvereniging Dicke Rijst d.d. 16
juli 2022, De Hokhorst 3 (ontvangen 20 mei 2022);
• Verklaring van geen bezwaar – doortocht truckers d.d. 24 september 2022, door
Renswoude (ontvangen 24 mei 2022);
• Evenementenvergunning – muziekfeest ‘Rockhorst’ d.d. 17 september 2022, De
Hokhorst 1 (ontvangen 7 juni 2022).
Renswoude, 15 juni 2022
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Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet
▪ Evenementenvergunning – Openluchtkerkdienst d.d. 3 juli 2022, Kasteelbos
(verzonden 2 juni 2022);
▪ Evenementenvergunning – opening/open dag Brandweer Renswoude +
wegafsluiting Oude Holleweg vanaf de rotonde Dorpsstraat tot Vendelier d.d. 25
juni 2022, Dorpsstraat 117 (verzonden 3 juni 2022);
▪ Ontheffing Alcohol weg. art. 35 – opening/open dag Brandweer Renswoude d.d. 25
juni 2022 (verzonden 3 juni 2022).
Voor meer informatie: mw. S. Tsang via 0318 - 578 150 of s.tsang@renswoude.nl
Notitie voor alle bekendmakingen en vergunningen: Alle bovenstaande bekendmakingen en
meer informatie over bovenstaande aanvragen worden gepubliceerd op
www.officielebekendmakingen.nl.
Automatisch op de hoogte blijven van berichten over uw buurt? Meld u aan voor de emailservice via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
Aanvullende informatie over Dorpsteam Renswoude
Dorpsteam Renswoude is het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen op het
gebied van:
- huishoudelijke ondersteuning
- zelfstandig blijven wonen
- dagbesteding
- vervoer (in de regio)
- hulpmiddelen (o.a. rolstoel, scootmobiel)

- relatie of echtscheiding
- rouw en verlies
- opvoeden en opgroeien
- ontwikkel- en/of gedragsproblemen
- huiselijk geweld, verwaarlozing

Het Dorpsteam is er (gratis) voor alle inwoners, jong en oud.
Wij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0318)578 150
of via dorpsteam@renswoude.nl
Inloopuren:
Elke maandag in de even weken (van 10:00-11:00 uur) in de Bibliotheek
Elke 1e dinsdag van de maand (van 11:00-12:00 uur) in het ELGC (Eerstelijns
Gezondheidscentrum)
Op woensdagen 1x per maand op beide basisscholen (zie nieuwsbrief van de school)
Renswoude, 15 juni 2022
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De Dag tegen Ouderenmishandeling
Op Dag
15 juni
is het
de internationale Dag tegen Ouderenmishandeling en wordt er
De
tegen
Ouderenmishandeling
wereldwijd
gevraagd voor
geweld
ouderen. Dit is belangrijk,
Op
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20 65
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krijgen circa 170.000 Nederlanders
jaar of ouder te maken met een
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(fysieke
of de
seksuele)
mishandeling te zijn.
vorm
van ouderenmishandeling.
is 1 op
20 ouderen.
Ook hoeft
andere
vormen
ouderenmishandeling
komen geregeld
voor, zoals
Het
niet
alleenvan
lichamelijke
(fysieke of seksuele)
mishandeling
te zijn.geestelijke
mishandeling,
verwaarlozing
of financieel misbruik.
Ditgeregeld
betekentvoor,
ook zoals
dat geestelijke
Ook
andere vormen
van ouderenmishandeling
komen
ouderenmishandeling
vaak niet
duidelijk zichtbaar
mishandeling,
verwaarlozing
of financieel
misbruik.is.
Dit betekent ook dat
ouderenmishandeling vaak niet duidelijk zichtbaar is.
Op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ouderenmishandeling kunt u meer lezen over
ouderenmishandeling,
de mogelijke signalen van de oudere of
pleger
en waar
om
Op
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ouderenmishandeling
kunt
u meer
lezenuover
hulp kunt vragen.
ouderenmishandeling,
de mogelijke signalen van de oudere of pleger en waar u om
hulp kunt vragen.
Maakt u zich zorgen over iemand? Of bent u zelf slachtoffer van mishandeling?
U kunt uiets
doen
doorover
erover
te praten
of om
advies
te vragen.
Maakt
zich
zorgen
iemand?
Of bent
u zelf
slachtoffer
van mishandeling?
− Bel
direct
gevaar
altijd
112 of om advies te vragen.
U kunt
ietsbij
doen
door
erover
te praten
Veilig
24/7 is
gratis
en anoniem bereikbaar voor advies en hulp via
− Bel
bijThuis
directisgevaar
altijd
112
0800-2000
de website:
www.veiligthuis.nl
− Veilig
Thuisofisdoor
24/7te
ischatten
gratis enopanoniem
bereikbaar
voor advies en hulp via
− 0800-2000
Als u een luisterend
nodigop
heeft,
kunt u ook
contact opnemen met ‘De
of door teoor
chatten
de website:
www.veiligthuis.nl
Luisterlijn’
via 088-0767
000 ofheeft,
via dekunt
website
− Als
u een luisterend
oor nodig
u ookwww.deluisterlijn.nl
contact opnemen met ‘De
Luisterlijn’ via 088-0767 000 of via de website www.deluisterlijn.nl
Daarnaast kunt u altijd bij het Dorpsteam terecht wanneer u vragen of zorgen heeft. Zij
zijn bereikbaar
0318-578
of dorpsteam@renswoude.nl.
Daarnaast
kuntvia
u altijd
bij het150
Dorpsteam
terecht wanneer u vragen of zorgen heeft. Zij
zijn bereikbaar via 0318-578 150 of dorpsteam@renswoude.nl.
Gemeente neemt deel aan Bedrijvenbezoekdag
Ondernemersvereniging
Renswoude
Gemeente
neemt deel aan
Bedrijvenbezoekdag
Woensdag 8 juni presenteerde
de gemeente
Ondernemersvereniging
Renswoude
Renswoude8zich
leden vande
degemeente
Woensdag
juni aan
presenteerde
ondernemersvereniging;
Wat
doet
Renswoude
zich aan leden
van
de een gemeente
precies en hoe en waar komen
huneen
financiële
ondernemersvereniging;
Wat doet
gemeente
middelen
Diverse
ondernemers
kregen een
precies
envandaan?
hoe en waar
komen
hun financiële
presentatie
van gemeentesecretaris
Erik Jansonius.
middelen
vandaan?
Diverse ondernemers
kregen eenEr
was gelegenheid
voor het stellen vanErik
vragen
en er Er
presentatie
van gemeentesecretaris
Jansonius.
ontstonden
inspirerende
thema’s
was
gelegenheid
voor hetdiscussies
stellen vanover
vragen
en erdie
in Renswoude
spelen. Deze
eerste deelname
werddie
van
ontstonden
inspirerende
discussies
over thema’s
beide
kanten als
zeer succesvol
endeelname
leerzaam werd
ervaren.
in
Renswoude
spelen.
Deze eerste
van
beide kanten als zeer succesvol en leerzaam ervaren.
Renswoude, 15 juni 2022
Renswoude, 15 juni 2022
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GROOT INSLAAN=
EXTRA VOORDEEL

OP=OP
Page toiletpapier

Dubbelfrisss
of Taksi

2 pakken compleet schoon à
24 rollen of sensitive à 16 rollen
combineren mogelijk

2 pakken à 1500 ml
combineren mogelijk

*

IS
1 +1 GRAT

IS*
T
A
R
G
1
+
1
18
78 _

11. 12.99

1.39 _ 2.09

Alle Ariel
of Lenor

Kersen of aardbeien

23.98

_

99 _

25.98

2.

2 bakken à 500/400 gram
combineren mogelijk

2 stuks
combineren mogelijk

2 STUKS

IS*
1 +1 GRAT
9.94

_

4.99

7 38
7.
8.98

50.58

4. 25.
97 _

4.

29

Coop verse sappen
of smoothies
2 flessen à 500 ml
combineren mogelijk

2 STUKS

Scharrel kipfilet
of -blokjes
per 100 gram

1.70
1.89

1.

09

3.98
4.90

3.49

Trots van Coop
Noord-Hollandsche
48+ kaas
jong, jong belegen, belegen
of extra belegen
2 stukken à 500 gram
combineren mogelijk

*
IS
T
A
R
G
1
1+
14.50 _ 18.30
7.25 _ 9.15

2 STUKS
Molenbrood vloerbroden
2 hele broden
combineren mogelijk

5.38
5.78

3.49

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 13 juni t/m 19 juni 2022. Week 24. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14
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OPEN MIDDAG MUZIEKSCHOOL RENSWOUDE
Zelf een instrument leren spelen?
Zaterdagmiddag 25 juni is er weer een open
middag van de Muziekschool. U kunt daar
kennismaken met de docenten, informatie
krijgen over de lessen en een instrument
uitproberen
U bent van harte welkom tussen 14.00
- 16.00 uur in de bibliotheek aan de Van
Reedeweg 77.
Op de muziekschool wordt door gedip
lomeerde en ervaren docenten les gegeven
in dwarsfluit, blokfluit, piano, orgel, gitaar,
elektrische gitaar, basgitaar en klein koper
(trompet, trombone etc.)
De koffie en limonade staan klaar
Meer informatie:
www.muziekschool-renswoude.nl

OPENLUCHTDIENST IN HET KASTEELBOS
De Interkerkelijke Evangelisatiecommissie
wil u en jou graag uitnodigen voor de
jaarlijkse openluchtdienst op zondag 3 juli.
Deze dienst begint om 14.30 uur en wordt
gehouden in het kasteelbos. Thema dit jaar:
‘Alles komt goed!?’. De spreker voor deze
middag is Jan-Dirk Liefting van Stichting
Evangelisatie Sjofar. De muzikale begeleiding
wordt verzorgd door de band Recall uit Elst.
Graag zelf een stoel of kleed meenemen. Wij
hopen u en jou te ontmoeten!
Bij regen wordt de dienst in de Koepelkerk
gehouden.

REACTIE VVD RENSWOUDE OP HET
NIEUWE COALITIEAKKOORD
In de raadsvergadering van 24 mei jl. werd
het coalitieakkoord tussen Dorpsbelang
en SGP besproken. Als VVD Renswoude
hebben wij onze felicitaties overgebracht
aan deze partijen.
Wij hadden graag meegedaan in het college
als derde partij. Voor Renswoude vinden wij
het beter om met drie wethouders verder
te gaan, in plaats van terug te gaan naar
twee: er speelt steeds meer op gemeentelijk
niveau wat aandacht vraagt. En je kan dan
ook in de regio je gezicht beter laten zien.
We
hebben
verder
enkele
punten
meegegeven aan Dorpsbelang en SGP:
- Blijf ambitieus: in het coalitieakkoord staan
weinig concrete zaken of ambities.
- Zorg snel voor extra woningen voor onze
jongeren en ouderen.
- Blijf op een nuchtere Renswoudse manier
kijken naar zaken.
Wij zitten nu als Renswoudse VVD in
de oppositie, maar we zullen zeker niet
‘de tegenpartij’ zijn. Wij zullen op een
constructieve en kritische manier onze
bijdrage leveren. Dorpsbelang en SGP gaven
aan dat ze bewust weinig in het akkoord
hebben vastgelegd, zodat de meeste zaken
verder in de raad kunnen worden besloten.
Wij hebben dan ook onze steun uitgesproken
aan de nieuwe wethouders Jos Dirven en
Henk van der Schoor en wij helpen hen graag
bij het bereiken van de doelstelling: samen
voor een zelfstandig en toekomstbestendig
Renswoude!
Bart Bisschop en Evert Blaauwendraat,
raadsleden VVD Renswoude
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DRAAG BIJ AAN EEN TOEKOMST ZONDER MS
COLLECTE NATIONAAL MS FONDS VAN 27 JUNI T/M
2 JULI

Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke
huis-aan-huis collecte van het Nationaal MS
Fonds. Duizenden collectevrijwilligers gaan
langs de deuren of komen online in actie voor
de strijd tegen MS (multiple sclerose). Draag
bij aan onderzoek naar deze zenuwslopende
ziekte en geef aan de collectant!
MS IS ZENUWSLOPEND

Dat MS een enorme impact heeft op (jonge)
levens én veel verschillende gezichten kent,
maakt het MS Fonds momenteel duidelijk in
de campagne ‘Face it. MS is zenuwslopend’.
In de campagne zijn Benno, Gwen, Eric,
Najat en Wil te zien. Zij verschillen in leeftijd
en zitten ieder in een andere levensfase,
maar hebben één ding gemeen: ze hebben
alle vijf MS.
De MS van Eric (27) brengt onzekerheid
met zich mee. “Ben ik de rest van mijn
leven patiënt? Hoe ziet de toekomst eruit?
Kunnen we wel aan kinderen denken?”
En Najat (43) liep voor haar diagnose vier
keer per week hard. Momenteel is haar
been zo verslechterd, dat het niet meer
kan. “Ik probeer wel veel te wandelen met
ondersteuning van een wandelstok of mijn
man.” Op www.nationaalmsfonds.nl/faceit
laten de vijf op indringende wijze zien wat er
met hen gebeurd is sinds ze de diagnose MS
kregen.
OPBRENGST IS HARD NODIG

Over de ziekte MS is nog veel onbekend.
Onderzoekers weten nog niet waardoor MS
veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan
worden. Met de opbrengst van de collecte

investeert het MS Fonds onder andere
in innovatieve onderzoeken om betere
behandelmethoden te kunnen vinden. Maar
ook coacht zij mensen om de kwaliteit
van hun leven te kunnen verbeteren. Naar
verwachting zullen zo’n 10.000 collectanten
in hun buurt langs de deuren gaan.
Daarnaast zullen vele honderden online
gaan collecteren.
COLLECTANT GEMIST?

Doneer online via www.nationaalmsfonds.
nl of maak je donatie over op NL 92 INGB
000000 5057. Wil je zelf in actie komen?
Maak dan een digitale collectebus aan op
www.digicollect.nationaalmsfonds.nl
en
begin direct met online collecteren.

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Volg onze acties via
Facebook @nijborgrijg
Waarborg in kwaliteit
11
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Hoofdweg 150
6744 WP Ederveen
0318-572206
www.slagerijwoutvandeveen.nl

Dorpsstraat 108
3927 BG Renswoude
0318-571527
info@slagerijwoutvandeveen.nl

Kippootrollade
H.o.h. gehakt

Kilo
Kilo

7,95
6,50

Varkensfiletlapjes

4 stuks 5,-

Gebraden gehakt
Boterhamworst
Runderrookvlees

200 gram
200 gram
150 gram

2,50
2,50
2,50

Boeren achterham

150 gram

2,50

Kipkerriesalade
Leverworst
Grillworst

200 gram
Per stuk
Per stuk

2,50
4,25
5,95

Aanbiedingen geldig van 15 t/m 25 juni 2022. Zet– en drukfouten voorbehouden.
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IJzersterk in plaatwerk

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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GEZELLIGE MIDDAG VOOR GASTEN
DE ZONNEBLOEM
Op de jaarlijkse feestmarkt in Scherpenzeel
was de afdeling RenScherWoude natuurlijk
ook weer van de partij. Men had gezorgd voor
een mooie kraam vol met cadeautjes voor het
Zonnebloemspel waaraan door de bezoekers
van de feestmarkt deelgenomen kon worden.
Het fraaie weer heeft er mede voor gezorgd
dat het voor de afdeling RenScherWoude van
de Zonnebloem een geslaagde feestmarkt is
geworden want alle beschikbare loten werden
verkocht en dat heeft weer een mooi bedrag
opgeleverd voor de activiteiten die de afdeling
Renscherwoude de komende maanden weer wil
organiseren.
Een activiteit die vrij snel na die feestmarkt
gepland stond was de gezellige middag van
de Zonnebloem. Zo lang het kan wordt die
gehouden bij “Boschzicht” de locatie waar
de Zonnebloem al heel wat activiteiten etc.
georganiseerd heeft.
Nadat de ongeveer vijftig aanwezigen eerst
even hadden bijgepraat, onder het genot van
een kopje koffie of thee met iets lekker, was
het voorzitter Dickey Vernig die de aanwezigen
verwelkomde en blij was met de aanwezigheid
van zoveel gasten en vrijwilligers. Ook zij keek
nog even terug op de geslaagde feestmarkt in
Scherpenzeel.
Ze ging in op het programma voor deze middag
en verwelkomde ook het duo Ton en Hans dat
deze middag zou zorg dragen voor de muzikale
omlijsting.
Tijdens het optreden van het duo natuurlijk
tal van liedjes die menigeen bekend in de
oren klonken en dus werd er al snel gezellig
meegezongen met beide heren. Ton en Hans
brachten op een leuke en gezellige manier
Nederlandse talige en Engelse liedjes ten
gehore, iets wat duidelijk in de smaak viel.
Voor de Zonnebloemgasten werden ook

drankjes en warme en koude hapjes geserveerd
en zo beleefde men weer een gezellige middag
en zo je zien dat de gasten genoten hebben van
een leuke, aantrekkelijke middag.
Dit jaar gaat de afdeling RenScherWoude ook
het 25 jarig jubileum vieren. Door het bestuur
en anderen wordt al hard aan gewerkt aan
de voorbereidingen hiervoor. Zo zijn er een
tweetal dames die bijvoorbeeld al druk bezig
zijn geweest met het maken van een leuk
jubileumboekje voor de Zonnebloem, afd.
RenScherWoude. Daarin natuurlijk tal van
wetenswaardigheden over die achterliggende
25 jaar.
En ja, er komt natuurlijk ook een feestmiddag
want 25 jaar Zonnebloem laat je natuurlijk niet
zo maar ongemerkt voorbij gaan.
De datum voor de feestmiddag is al gepland
en wordt gehouden op donderdagmiddag 7 juli
a.s. bij Smaakidee aan de Barneveldsestraat in
Renswoude. Wat er dan allemaal te gebeuren
staat is iets wat de organisatie nog graag even
geheim wil houden, het moet nog even een
verrassing blijven, maar gezellig en leuk wordt
het zeker. Dus houdt al vast deze datum vrij.
Misschien vraagt u zich af wat de Zonnebloem
doet.
De Zonnebloem is één van de grootste
vrijwilligersorganisatie in Nederland. Vrijwilligers
van de Zonnebloem geven aan mensen met een
fysieke beperking voor wie eenzaamheid dreigt,
mogelijkheden om contacten te leggen en er op
uit te trekken. Door onder andere huisbezoek,
dagactiviteiten en vakanties.
Als vrijwilliger ontmoet je vaak allerlei mensen
en ja, soms ook oude bekenden waarvoor je
dan, dankzij jouw inzet als vrijwilligers iets
kunt betekenen. Vrijwilligers zijn geeft dus een
duidelijke meerwaarde en soms ook een hele
leuke hernieuwde kennismaking met iemand
die je misschien al een hele poos niet ontmoet,
gezien hebt.
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL
RENSWOUDE
CREATIEVE WORKSHOP STRANDKAARTEN MAKEN

SAMEN ETEN

Onder leiding van Paula Boonzaaijer gaan
we woensdag 15 juni van 19:00 tot 20:00
uur met stempels, inkt en verschillende
technieken aan de gang. Het resultaat?
Mooie strandkaarten.

Gezellig samen eten! Maandelijks op
donderdag om 17:15 uur in De Hokhorst. Van
harte welkom op 23 juni. De kosten zijn € 10,excl. drankjes.
Aanmelden: bij de Trefpuntbalie, per mail
naar trefpuntbalie@swo-sr.nl of telefonisch
bij Nora Koenen, tel. 06 31 15 90 29.

De kosten voor deze workshop 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.
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BINGOAVOND

Bingo! Iedere laatste woensdagavond van
de maand, van 19:00 tot 21:00 uur in Het
Trefpunt. Kosten: €3,- incl. koffie en thee.
Van harte welkom op 29 juni.

de heraut
			
SWO AGENDA

Woensdag, 15 juni: 09:00 tot 9:40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
10:00 tot 12:00 uur: Ontmoetingsgroep S’zeel (De Achthoek)
12:00 tot 13:00 uur: Samen soepen Scherpenzeel (De Breehoek)
	19:00 tot 20:00 uur: Workshop Strandkaarten maken (Bibliotheek
Renswoude)
Donderdag 16 juni: 10:00 tot 11:30 uur: Digicafé Scherpenzeel (De Breehoek)
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 17 juni:

09:30 tot 11:00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)

Maandag 20 juni:

09:30 tot 11:00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)

	13:30 tot 15:30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer (De
Hokhorst)
Dinsdag 21 juni:

10:00 tot 11:30 uur: Digicafé Renswoude (Bibliotheek Renswoude)
14:00 tot 15:00 uur: Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
14:30 tot 16:30 uur: Welfare SWO (Het Trefpunt)

Woensdag 22 juni: 09:00 tot 9:40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek) - afsluiting
10:00 tot 12:00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
Donderdag 23 juni: 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)
17:15 uur: Samen eten (De Hokhorst)
Vrijdag 24 juni:

09:30 tot 11:00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)

Maandag 27 juni:

09:30 tot 11:00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)

	13:30 tot 15:30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer
(De Hokhorst)
Dinsdag 28 juni

14:00 tot 15:00 uur: Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
14:30 tot 16:30 uur: Welfare SWO (Het Trefpunt)

Woensdag 29 juni: 09:00 tot 9:40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek) - afsluiting
10:00 tot 12:00 uur: Ontmoetingsgroep S’zeel (De Achthoek)
19:00 tot 21:00 uur: Bingoavond (Het Trefpunt)
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monebeijer.nl

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

Chauffeurs gezocht!
Oproepkrachten, senioren

WELKOM!
Meer informatie bel Jolanda: 06-30121808
Of kom eens langs, Tureluurweide 48

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

Voor overige specialisaties: bezoek onze website
 Groot Overeem 9A6  3927 GH  Renswoude  0343-480119  www.welin.nl
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HIGH TEA VOOR DAMES VAN PASSAGE
Als je 70 jaar bestaat dan laat zo’n mijlpaal
niet ongemerkt voorbij gaan. Ook Passage,
afdeling Renswoude, deed dat natuurlijk
niet en zo was er een gezellig feestje in De
Grebbelounge in Renswoude.
De belangstelling voor de viering van het
jubileum was groot. Er waren 80 leden
aanwezig en die hebben genoten van
enerzijds de mooie locatie en anderzijds van
de geheel verzorgde ''High Tea''.
Het was voorzitter Mieneke den Hartog die
de dames van harte welkom heette. Zij las
het gedicht voor ''Dankbaar'' voor.
Afgevaardigden van de Hartstichting,
Sandra Scholtus en Wanda Dijkstra,
maakten van deze gelegenheid gebruik
om de dames Hermien Wolleswinkel en
Everarda van Ginkel te bedanken voor de
vele jaren van inzet voor het verdelen van
de collectebussen voor de jaarlijkse collecte
voor de Hartstichting. Beide dames mochten
een mooie bos bloemen in ontvangst nemen.
Het was voor de aanwezigen toch wel een
bijzondere bijeenkomst, dit omdat Passage
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Renswoude in het nieuwe jaar zelfstandig
verder gaat. Passage voorheen bekend
als Nederlandse Christen Vrouwen Bond
(N.C.V.B.) en opgericht 1951 in Renswoude,
houdt als landelijke organisatie op te
bestaan. Mieneke den Hartog: “Passage
valt onder een Landelijke overkoepelende
organisatie, maar doordat er veel afdelingen
zijn opgeheven is er besloten om deze
organisatie op te heffen. Ruim 100 jaar heeft
deze landelijke organisatie bestaan.
De leden van Passage Renswoude konden,
in het voorjaar, aangeven of wij zelfstandig
wilden doorgaan of ook voor opheffen zouden
besluiten. De stemming was duidelijk:
Passage Renswoude blijft voortbestaan”.
Passage Renswoude is een bloeiende en sterk
gegroeide afdeling die inmiddels 117 leden
telt. Het besluit om te blijven voortbestaan
was dan ook een traktatie waard, zeker
na een lange tijd van corona was iedereen
ook dankbaar dat de leden weer allemaal
bij elkaar konden komen. In het tweede
corona seizoen heeft Passage regelmatig
bijeenkomsten moeten aanpassen. Mieneke
den Hartog legt uit dat men zo de Passage
leden heeft kunnen behouden. Enkele leden
hebben afscheid genomen van
Passage maar daarnaast heeft
men ook weer nieuwe leden
kunnen verwelkomen.
En terwijl de dames zich te goed
doen aan allerlei lekkernijen
heeft Mieneke wel even de tijd
Om het één ander over Passage
te vertellen. Ze legt uit dat
de Vereniging Passage is
ontstaan op 1 januari 1999 uit
een
samenwerkingsverband
van de NCVB. (sinds 1919)
en
met
de
Christelijke
Plattelandsvrouwenbond
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(sinds 1938) Deze verenigingen werden
dus samengevoegd en gingen verder onder
de nieuwe naam : Passage, Christelijke
-maatschappelijke
vrouwenbeweging.
Passage Renswoude is een bijzondere grote
vereniging, die meegaat met de tijd, voor
alle leden. De ledenbijeenkomsten worden
zorgvuldig uitgezocht en we proberen om er
voor elkaar te zijn.
Elk maand van het seizoen krijgen de
leden een boekje met informatie, met de
agenda met daarop: Data van de leeskring,
filmkring, ledenbijeenkomst en vieringen
en activiteiten als bijvoorbeeld dagje
Delft, zomerse avondfietstochten met een
gezellige stop, en in de maand augustus een
dagfietstocht.
Mieneke: “Samen een doel hebben, samen
ondernemen, samen oplopen. Wat zo zover
lijkt is dichtbij, als je het samen doet”.
Ook voor de komende tijd staan er weer
diverse zomeractiviteiten op het programma
bij Passage. Die activiteiten zijn bijvoorbeeld
fietsen en ja, in september begint het nieuwe
seizoen en wordt er gestart met een dagje
uit naar Delft. In oktober starten weer de
maandelijkse bijeenkomsten. Die staan
gepland voor iedere derde woensdagavond
van de maand en dan komen de dames
van Passage vanaf 19.45 uur weer bijeen
in gebouw “Rehoboth” aan de Taets van
Amerongenweg. De activiteiten van Passage
lopen in 2023 door tot en met mei.

AFGESCHREVEN BOEKEN IN DE
VERKOOP TEN BATE VAN GIRO 555
Je kunt op allerlei manieren een bijdragen
leveren ten bate van de mensen in de
Oekraïne. Dat is in de achterliggen maanden
al wel duidelijk geworden. Scholieren komen
spontaan in actie en anderen organiseren

een benefietconcert.
Bij de bibliotheek in Renswoude heeft men
ieder jaar een hoeveelheid afgeschreven
boeken. Die wil men steeds kwijt tegen een
schappelijk prijsje en dat is ook dit jaar weer
het geval.
De afgeschreven boeken staan in dozen,
achterin de bibliotheek en dit keer is de
opbrengst van die afgeschreven boeken
voor het goede doel, zo vertelt Esther van
den Brink van de bibliotheek.
Esther we willen de opbrengst van die
afgeschreven boeken ten goede laten komen
van giro 555 ten bate van de Oekraïne. We
verkopen die boeken voor een bedrag van
€ 1,-- en dat is wat hoger dan voorgaande
jaren, maar voor het goede doel, Oekraïne is
dat een goede zaak.
Tot na de zomer kunt u dus profiteren van
boeken voor een schappelijk prijsje en u
steunt ook een goed doel. Er staan enkele
honderden boeken, dus de keuze is reuze.
“Kijk, er komen constant weer boeken bij,
dus het aanbod is dus groot”, zo merkt
Esther op.
Een leuke actie, die hopelijk zo weer het
nodige in het laatje brengt ten bate van giro
555 voor de Oekraïne.

OUDHEIDKAMER OPEN
Op zaterdagmiddag 25 juni is de
oudheidkamer van onze Historische
Vereniging Oud Renswoude weer geopend
voor publiek, van 13.30-16.00 uur.
U bent van harte welkom om te komen kijken
naar onze verzameling spullen en kleding uit
grootmoederstijd.
U bent van harte welkom !
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PERSOONLIJKE AANDACHT
HOGE KWALITEIT MEUBELS
UITSTEKENDE SERVICE
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GRATIS INTERIEURADVIES
3D SCHETS
HEERLIJKE KOFFIE
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COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien
pootje

OPA’S FANTASIE
Kleinkinderen houden je jong, evenals onze buurkinderen trouwens! Altijd in voor een
geintje of een gekke grimas trekt mijn man kinderen aan als een magneet! Toen onze eigen
kinderen klein waren, verzon hij niet alleen verhaaltjes maar ook raadsels en puzzelspelen
die ze aan de hand van allerlei tips moesten oplossen.
Van een bezadigde, rustige wandeling is dan ook meestal geen sprake als we logeetjes
hebben.
Wist u bijvoorbeeld dat struiken en bomen met hun laag hangende takken mensen
onverhoeds kunnen aanvallen? Ik heb het zelf gezien, hoor, dat opa verschrikt reageerde
en woest met zijn armen in het rond maaide, omdat hij opeens in gevecht met een stel
takken verwikkeld was. En die kids maar lachen, nadat ze eerst zelf schrokken van zijn
verontwaardigde kreten! “Zagen jullie dat? Die struik viel me zomaar aan!” En inderdaad, zo
zag het er ook echt uit!
Een andere keer bedacht hij dat een speurtocht extra leuk zou zijn, als je bij het hek naar de
Emminkhuizerweg het kasteelbos in zou kunnen. Wacht eens, in de schuur had hij nog wel
een plank liggen die perfect over het slootje langs het hek paste! Omdat het in het voorjaar
was en het dus al vroeg ging schemeren, besloot hij te wachten tot een uur of half negen.
Enthousiast maar toch een tikkie gespannen – je weet maar nooit wie je tegen het lijf loopt
– laadde hij de plank in de auto en reed naar het bewuste hek toe. Gelukkig, niemand te
zien. Terwijl hij met voldoening constateerde dat zijn speurtochtbruggetje goed gelukt was,
kwam er als uit het niets een man aanlopen vanuit het bos. “Meneer, wat bent u daar aan
het doen?” Oei, het was maar goed dat het al aardig schemerde, zodat die man niet zag hoe
mijn man als een kwajongen een kleur kreeg. “Uh……, tja,” legde hij wat bedremmeld uit, “ik
wil morgen een speurtocht met een stel kleinkinderen doen en bedacht dat het geinig was
om via deze uitgang over de sloot het bos in te kunnen.” “Maar, meneer, u begrijpt toch wel
dat dit helemaal niet mag?” zei de man, die de een of andere opzichter van het bos bleek te
zijn. Alsof hij op heterdaad betrapt was door een strenge veldwachter, haastte mijn man
zich de plank terug te leggen in zijn auto.
Tot mijn verbazing zag ik hem thuiskomen met het gevaarte onder zijn arm. “En?” vroeg
ik stiknieuwsgierig naar zijn verhaal. Zijn teleurgestelde blik over zijn mislukte actie sprak
boekdelen! Naarmate hij zijn avontuur verder uit de doeken deed, lag ik in een deuk van het
lachen. Wat een bak, zeg! Opa betrapt als een Pietje Bell op leeftijd!
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VAN EN IN DE BIEB!

workshops noodzaak i.v.m. beperkt aantal
plaatsen: bibliotheek@renswoude.nl

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.
OP MAANDAGOCHTEND 9.30 - 11.00 UUR:

Ontmoet elkaar tijdens de Creatieve
ochtend. Gezelligheid en samenzijn staan
voorop, maar we zijn zeker ook creatief
bezig met elkaar (SWO).
OP DINSDAG:

Bibliotheek open van 14.00 - 17.00 uur.
- Elke dinsdag van 14.00 - 15.00 uur Trefpunt
balie
- Elke dinsdagmiddag om 14.30 - 16.30 uur
Welfare (via de SWO).
Elke 2e dinsdag is er Samen Soepen tussen
12.00 - 13.00 uur. Gezamenlijk gezellig een
eenvoudige lunch met lekker kopje soep.
Neem eigen kom en lepel mee. Het kost ¤ 1,-.
Op de on-even weken is er op dinsdagochtend
het Digi-cafe tussen 10.00 - 11.30 uur. Loop
gerust binnen met uw vragen.
OP WOENSDAG:
Bibliotheek open van 14.00 - 20.00 uur (ook
in de zomer).
-
Elke woensdagmiddag om 15.00 uur
voorlezen voor de jongsten.

Op 15 juni komt Paula Boonzaaijer voor
een workshop strandkaarten maken. Deze
avond gaan we met stempels en inkten met
verschillende technieken aan de gang.
Kosten ¤ 3,- p.p. incl. koffie/thee . Aanmelden
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Woensdagavond 6 juli: Lezing n.a.v. de dan
te bewonderende tentoonstelling in de
bibliotheek:
Terug naar wie je bent door Marjanne van de
Voorde - van Schothorst
Gaan staan voor wie je bent door beeldend
werken.
De vluchtigheid en scherp geformuleerde
verwachtingen drijft veel mensen op. Jezelf
kwijtraken, burn-out of bore-out raken, het
lijkt soms meer trend dan een bijzondere
nood. Wat kan hier tegenwicht bieden?
Marjanne van de Voorde verteld vanuit haar
ervaring als beeldend vaktherapeut hoe het
vormgevingsproces met beeldend materiaal
op een heel prettige manier medicijn kan zijn.
Terug naar je intuïtie, leren delen en plezier
ervaren. Ze neemt je graag mee in wat zij
heeft ontdekt over hoe we ons ontwikkelen:
door stilstaan, vormgeven, loslaten, delen.
Evenwiek. Marjanne verteld hoe zij dit in de
praktijk van haar eigen leven en in de praktijk
bij haar klanten terug ziet komen. Natuurlijk
ga je zelf ook heel even ervaren hoe dit werkt.
Haar verhaal duurt ongeveerdrie kwartier
en na afloop is gelegenheid om vragen te
stellen. Met papier en krijgt gaan we samen
nog even aan de slag!
Deze bijeenkomst is kosteloos maar u moet
zich wel aanmelden voor 1 juli in de bibliotheek
of via renswoude@bibliotheekzout.nl
OP VRIJDAG:

Op vrijdagochtend is er Taalcafe in de
bibliotheek van 9.30 - 11.00 uur.
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
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mogelijk te helpen. Deelname is gratis.
Zoute inval:
Elke vrijdag tussen 14.00 - 15.30 uur bent
u welkom om te komen voor een spelletje,
sjoelen en rummicuppen, of biljarten.
Samen schilderen elke vrijdagmiddag o.l.v.
Marianne Voorthuizen van 14.00 - 15.30
uur. Informeer of er plaats is in onze groep.
Kosten zijn ¤ 2,-.
Wist u dat... kinderen gratis lid zijn tot 18
jaar? U met een Studentenpas voor half geld
lid kunt zijn? Pas meenemen.
RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE

Rondleidingen Kasteel Renswoude zijn er
bij voldoende deelname op de volgende
dinsdagen (om 13.45 u.): 21 juni, 12 juli en
16 augustus.
U moet zich altijd aanmelden en kunt mee
doen na bevestiging dat er plaats voor
u is. De kosten zijn ¤ 9,- p.p. Het duurt
ongeveer 5 kwartier. Mailt u evandenbrink@
bibliotheekzout.nl of kom langs in de
bibliotheek. Vol is vol.
Tot einde zomer is er boekverkoop in de
bieb. Alle boeken en DVD's gaan weg voor
0,50 c.
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.

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-O-U-T, Gemeente
Renswoude en SWO.
PUZZELBIBLIOTHEEK

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.
De bibliotheek is open op dinsdag en vrijdag
van 14.00 - 17.00 uur, en op woensdag van
14.00 - 20.00 uur.
In de Zomervakantie gesloten op dinsdag
middag (11 juli t/m 21 augustus)
ADRES:

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

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie

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

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

www.abgaasbeekmakelaardij.nl
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Parkietjes

de heraut

Bied zich aan creatieve kinderoppas 15 jaar voor na
schooltijd (evt ophalen van school) en s’avonds en
in het weekend, tijden in overleg
Bel of app mij bij interesse op nr 0613376951

Wie heeft er nog plaatjes van het Coop boek nodig?
Ik heb nog veel voorraad over.
Ans van den Hurk Sportparklaan 5 Renswoude
0318-618244

Bza. Hhhulp. Wilt u schone frisheid in en om het
huis? Help ik graag deze taken voor u over te
nemen. Werk netjes. App of bel gerust voor info:
0647143678.

Kringloop Renswoude, Molenstraat 17A
Nu ook op woensdagmiddag geopend! Op woensdag
middag alle kinderboeken voor 1 euro en 50 ct
Openingstijden: woensdag 13:00 -16:00 uur,
donderdag 10:00-16:00 uur, vrijdag 10:00-17:00 uur
zaterdag van 10:00-13:00 uur
Inleveren goederen kan op vrijdag- en zaterdag
morgen 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.

Bijen volken te koop, 10 – 6- 3 raams buckfast.
Ook zijn er nog potjes honing, voorjaars en heide.
Bij Cor van Viegen Van Arckelweg 40. Tel.
0610515909.
Gezocht: Huishoudelijke hulp bij gezin voor 5-7 uur
in de week. Werktijden in overleg. Graag bellen naar
0623191198
Dierenambulance Woudenberg e.o. is hard op
zoek naar nieuwe collega’s in Renswoude en
Scherpenzeel. Minimaal 18 jaar, meld je aan bij
informatie@dierenambulancewoudenberg.nl
Het is fijn als je een korte motivatie en je
contactgegevens meestuurt.
Gezocht: ervaren huishoudelijke hulp voor 1 morgen
in de week. Bij voorkeur op de woensdag of vrijdag.
Heb je interesse? Bel dan: Evelien van Dolderen
06 14 230 650.
Klassieke winterharde tuinplanten te koop.
Ook veel bodembedekkers.
Kastanjelaan 41, open van ma - za, zelfbediening.

In het vorige nummer werd in het artikel ‘Samen
soepen slaat aan’ vermeld dat ik soep had gemaakt,
dat ik zelf ‘Eekhoorntjessoep’ noemde. Dat is
niet waar. Dat werd toen ook al gezegd, maar dat
heb ik toen nog kunnen ontkrachten. De soep
wordt gemaakt van de smakelijke paddenstoel
eekhoorntjesbrood. Er gaan echt geen eekhoorntjes
in. Het is al erg genoeg dat ik hun brood opeet.
Kennelijk is dat toen toch niet goed begrepen, want
een paar dagen later vond ik in mijn brievenbus twee
eekhoorntjes-knuffels. U begrijpt: ik kan daar echt
geen soep van maken! Ook neem ik geen knuffel
meer mee naar bed. Wie er interesse in heeft kan ze
daarom gratis bij mij op Dorpstraat 40 afhalen.
Jan de Vries
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Nijborg Rijg zoekt een Bedrijfsleider
Wij zoeken:
- Winkel runnen alsof het je eigen bedrijf is.
- Technische kennis van zaken
- Werkersmentaliteit
- Commercieel inzicht
Wij zorgen voor:
- Administratieve collega
- Zeer goede arbeidsvoorwaarden
- Onderdeel van een mooie bedrijfsgroep

