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Gemeentenieuws 24 augustus 2022
Bereikbaarheid gemeente
Collectevergunningen
Burgerzaken:
04-09 t/m 10-09 KWF Kankerbestrijding
De afdeling Burgerzaken werkt alleen op
afspraak. Het maken van een afspraak kunt u
bij voorkeur via onze website doen of
telefonisch tussen 9.00 en 11.00 uur via
Evenementen
0318-578 150. Kom niet naar het
27-08 t/m 28/08 Kunstroute Renswoude
gemeentehuis als u geen afspraak hebt
10-09 t/m 10-09 Open Monumentendag
gemaakt. Hoewel er medewerkers aanwezig
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
kunnen zijn, mogen zij alleen op afspraak
werken. Wij vragen uw begrip hiervoor.
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.
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Ik mis de nuance en de redelijkheid....
Een overheid is volgens mij bedoeld om te
faciliteren, te stimuleren en te reguleren. Mensen
zélf vormen de maatschappij, we wonen en leven
samen in dit land. We vormen met elkaar ‘de
samenleving’. Daarbij hoort dat we met elkaar
verantwoordelijk zijn, naar elkaar omkijken, voor een
inkomen zorgen en dat dat we zelf initiatieven
kunnen en mogen nemen die bijdragen aan het
algemeen nut.
De samenleving is: jij, ik, de buurman, de kerk en de vereniging, vrienden, familie,
collega’s, en meer. En daar waar de mensen een duwtje nodig hebben of juist moeten
worden afgeremd, daar moet de overheid haar rol pakken. Die overheid anticipeert op
maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen en wordt bestuurd door mensen die
daarvoor gekozen zijn en waarvoor we elke vier jaar opnieuw kunnen kiezen. Zo
hebben we dat ooit afgesproken en dat kan heel prima werken. Het voorkomt dat
samenleving en overheid te ver uiteenlopen. In een kleine gemeente als de onze werkt
dit systeem heel behoorlijk. (vind ik….)
Dit systeem werkt ook in de BV Nederland zo. Maar er lijkt iets ernstig mis te gaan.
Ingewikkelde onderwerpen worden in ‘soundbites’ verwoord door politici. Een
soundbite is een markant citaat, een nieuwswaardige melding die uit niet meer dan
een of twee zinnen bestaat, ‘lekker bekt’ en gemakkelijk blijft hangen bij de kiezer.
In de media zien we weinig achtergrond informatie over grote en ingewikkelde
vraagstukken want dat kost zoveel tijd. En voor het behoud van kijkcijfers worden
ingewikkelde dingen versimpeld en worden vooral de tegenstellingen benadrukt.
Nuance ontbreekt. Datzelfde geldt voor de aandacht voor (de wil om te komen tot)
mogelijke oplossingen. Resultaat: de discussie verhardt. En daar dragen we met ons
allen aan bij als we zo doorgaan. Het is hoog tijd voor de redelijkheid en de nuance!
Levert minder kijkers en lezers op maar draagt wel bij aan een mooier en rustiger land
en biedt mensen perspectief, rust en ruimte.
Bovendien kan (opr)echte aandacht voor de zorgen van mensen (of het nu is om de
zorgen voor hun toekomst of zorgen over natuur en klimaat) eraan bijdragen dat
gesprekken op gang komen. Zonder vooringenomenheid. Zonder eisen vooraf. Met oog
voor elkaar. Met oog voor de toekomst. Met verstand, redelijkheid en rechtvaardigheid.
Burgemeester Petra Doornenbal
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Vergadering raadscommissie
Op dinsdag 6 september vergadert de raadscommissie om 19:30 uur. Deze openbare
vergadering kan, zoals hierboven gemeld, digitaal gevolgd worden. De agenda ziet er
als volgt uit:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Gesprek en kennismaking met Rekenkamercommissie Vallei & Veluwerand (rond
19:30u)
4. Vaststelling verslag van de openbare vergadering op 30 juni 2022
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Toelichting op accountantsverslag 2021 door Stolwijk Kelderman Accountants
(rond 20:00u)
7. Bespreking Nota Bodembeheer werkgebied ODRU (rond 20:45u)
8. Voorstel tot afgifte van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten behoeve
van het nemen van projectafwijkingsbesluit voor de realisatie van woningbouwplan
Taets van Amerongenweg, fase 2
9. Stand van zaken overige projecten
a. Groot Overeem II
b. Beekweide II
c. Gemeentehuis
d. Gemeenschappelijke regelingen
e. Gemeentewerf
10. Rondvraag
11. Sluiting
Besluit vertrokken naar Land Onbekend
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken blijkt dat onderstaande personen niet meer
wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven
staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om van
onderstaande personen gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land.
Naam & Datum voornemen
•
•
•
•
•
•

Afanasiev, I. – 16-08-2022;
Hryn, M. – 16-08-2022;
Puzenko, L. – 16-08-2022;
Khyzhniak, V. – 16-08-2022;
Chmirov, A. – 16-08-2022;
Plakhtii, A. – 16-08-2022;

•
•
•
•
•
•

Andrusyshyn, V. – 16-08-2022;
Puhach, O. – 16-08-2022;
Malyniak, R. – 16-08-2022;
Bohdaniuk, T. – 16-08-2022;
Boichuk, A – 16-08-2022;
Trokhymchuk,V. – 16-08-2022;
Renswoude, 24 augustus 2022
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Tunyk, I. – 16-08-2022;
Poberezhnyi, M. – 16-08-2022;
Derhaiev, M. – 16-08-2022;
Kirova, O. – 16-08-2022;
Shelest, I. – 16-08-2022;
Khamundra, A. – 16-08-2022;
Rohovets, Y. – 16-08-2022;
Dymchenko, Ihor – 16-08-2022;
Dymchenko, Iryna – 16-08-2022;
Savchuk, I. – 16-08-2022;
Dolhikh, I. – 16-08-2022;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Musaieva, N. – 16-08-2022;
Babetska, M. – 16-08-2022;
Topka, I. – 16-08-2022;
Dryzhova, A. – 16-08-2022;
Kursa, I. – 16-08-2022;
Struk, S. – 16-08-2022;
Kovalenko, H. – 16-08-2022;
Nastiuk, O. – 16-08-2022;
Stelmakh, I. – 16-08-2022;
Klymiuk, I – 16-08-2022.

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

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

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

Geen spoedaanvragen reisdocumenten mogelijk
Vanwege een aanpassing aan de reisdocumenten is het niet mogelijk om op woensdag
24 augustus en donderdag 25 augustus 2022 een reisdocument via de
spoedprocedure aan te vragen.

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het
bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
bekend dat:

Renswoude, 24 augustus 2022
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Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van Brasserie
De Kraai voor het adres Dorpsplein 2 en 4 in Renswoude. De melding heeft betrekking
op het samenvoegen van 2 horeca-panden tot 1 bedrijf.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld.
Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te
dienen en/of beroep in te stellen. Als u een toelichting wenst of de stukken wilt inzien
kan dit op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude. Neem
hiervoor contact op met Mw. C.J.M. van den Heuvel via 0318 – 578 161 en/ of
c.van.den.heuvel@renswoude.nl.

Andere werkwijze voor
afvalbrengstation Ede
Vanaf woensdag 1 september gaat het
afvalbrengstation in Ede werken met
een reserveringssysteem. Vanaf dan
kunt u alleen met een reservering bij
het afvalbrengstation terecht. Zo
behoren de wachttijden en wachtrijen
tot het verleden.

Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio
Utrecht, Team Milieuvergunningen & Meldingen via 088-022 50 00.

Online reserveren
Vanaf heden kunt u al een reservering
maken voor september. Dit kan via de ACV-app en via www.acvgroep.nl/afvalbrengstation. Op de online kalender is te zien welke tijdstippen
beschikbaar zijn. U kunt zo eenvoudig het tijdstip van afval brengen afstemmen op uw
agenda. Tot 31 augustus kunt u het afvalbrengstation nog bezoeken zonder afspraak.

Ontwerp omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op de
Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij, naar aanleiding van het verzoek
daartoe, een ontwerpbesluit hebben genomen op de aanvraag omgevingsvergunning
voor de activiteit Milieu op grond van art. 2.1, lid 1, sub e en art. 2.6, lid 1 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht ingediend door:
-

Vlastuin Agrarische Exploitatie B.V., Kerkstraat 34 3927 BR in Renswoude.

De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 24-82022 t/m 5-10-2022.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunt u schriftelijk zienswijzen (uw mening of
opmerkingen) naar voren brengen bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus
13101, 3507 LC in Utrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving
van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam, adres, datum,
handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u
ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op
afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar.
Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de
administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen
het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet
bestuursrecht naar voren hebben gebracht.

Renswoude, 24 augustus 2022
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Afvalpas en reserveringsbevestiging mee
Bij een bezoek aan het afvalbrengstation houdt u uw afvalpas en
reserveringsbevestiging bij de hand. Ook komt u met de auto met het kenteken dat
vermeld staat in uw reservering. Door het reserveringssysteem wordt de capaciteit van
het afvalbrengstation optimaal benut voor inwoners van Renswoude én Ede.
Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer weten over de voorwaarden voor het brengen van uw
afval? Ga dan naar www.acv-groep.nl/afvalbrengstation.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Nabij Dorpsstraat 3: het plaatsen van een hek (ingediend 12 augustus 2022);
Verleende reguliere omgevingsvergunningen
• Dorpsstraat 65: plaatsen zonnepanelen (verzonden 4 augustus 2022);
• Kievitsweide 18: legaliseren bijgebouw (verzonden 16 augustus 2022);
• Nabij Schalm 10: werkzaamheden aan het spoor (verzonden 17 augustus 2022);
Voor meer informatie: 0318 - 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl

Renswoude, 24 augustus 2022
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Aangevraagde vergunningen/ meldingen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet
• Staanplaatsvergunning – voedselinzameling voedselbank d.d. 23 en 24 september
2022 op het Dorpsplein te Renswoude (ontvangen 15 augustus 2022);
Geweigerde aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet
• Evenementenvergunning – Circus Renz International d.d. 2023, in Renswoude
(verzonden 5 augustus 2022).
Ingetrokken aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet
• Standplaatsvergunning – standplaats weekmarkt/verkoop vis per 1 januari 2023,
Dorpsplein (verzonden 5 augustus 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
- relatie of echtscheiding
- zelfstandig blijven wonen
- rouw en verlies
- dagbesteding
- opvoeden en opgroeien
- vervoer (in de regio)
- ontwikkel- en/of gedragsproblemen
- hulpmiddelen (o.a. rolstoel, scootmobiel)
- huiselijk geweld, verwaarlozing

VERKENNERSROUTE RENSWOUDE
Vrijdag 5 augustus 2022, een maand
nadat de Verkennersroute voor het publiek
aantrekkelijk gemaakt wordt, gaan wij te voet
de geschiedenis lopen via de paaltjes met
aanwijzingen in tekst plus QR-code. Prachtig
weer, en flesje water begeleiden mij naast de
aanwijzingen op de paaltjes langs de route.
Uren later, nog onder de indruk van alles, kijk ik
terug op een echte aanrader voor iedereen, die
zich interesseert voor deze Verkennersroute
Renswoude!
Wij leggen de volledige route af door het
afwisselende aanbod in bijzonderheden en ook
het prachte zomerweer maakt deze uitdaging
tot een fantastische middag.
Daardoor lopen wij de rode, de blauwe en ook
de groene route. Alle gekleurde routes kennen
hun eigen informatieve sfeer en doordat men
willekeurig de kleurafstanden zelf kan bepalen,
maakt het deze manier van verkenning in en
rondom Renswoude tot een zeer afwisselend
aantrekkelijk geheel.
Heel mooi vind ik de momenten om stil te

staan bij de mensen, die ten onrechte het
leven moesten laten ten tijde van de oorlog,
en spreken de bomen en de natuur in deze
omgeving hun eigen taal om de unieke
wandeling voort te zetten, nieuwsgierig naar
nog meer informatie.
De manier waarop alles wordt weergegeven
laat de bewoners van toen tot de verbeelding
spreken, en je hoort als het ware de klompen
klepperen, de dieren snuiven, de kasteelheer
zijn personeel aansturen, de winkelbel van
Henny van Voorst klingelen. Ook spreken de
dames tijdens hun interview in klederdracht in
de Oudheidskamer, door de QR-code te volgen
in de taal van hun dorp: Renswoude.
Een echte aanrader voor allen, die op welke
manier dan ook zich mogen voortbewegen
of het nu te voet is, per rolstoel, per rollator,
per scootmobiel, of gereden worden in
kinderwagen of buggy!
Hartelijke groet en dank voor het mogelijk
maken om Renswoude zo nog beter te leren
kennen!
Een toerist in Renswoude

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, 24 augustus 2022
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MEESTER JOS VAN BARNEVELD 40 JAAR
OP CBS DE BORGWAL

jubileum dag de school in! Dit kan op dinsdag
30 augustus vanaf 12:15 uur tot 13:15 uur.

Dinsdag 30 augustus 2022 is het 40 jaar
geleden dat meester Jos van Barneveld in
Renswoude op De Borgwal kwam werken.
Dit heuglijke feit laten we natuurlijk niet
ongemerkt voorbijgaan!
We zijn in het geheim druk bezig met van
alles... Daarover later meer in de Heraut!
Wilt u tot die tijd niet laten merken/weten aan
Jos dat u dit gelezen hebt!?
Voor nu een speciaal verzoek aan oudleerlingen en ouders van oud-leerlingen die nu
niets meer met de school te maken hebben.
We zouden het superleuk vinden als u vóór
dinsdag 30 augustus een felicitatie kaart of
-brief in de brievenbus bij school stopt.
Wij zorgen ervoor dat Jos deze editie van de
Heraut niet onder ogen en/of in handen krijgt
en dat hij de brievenbus niet meer leegt nadat
deze Heraut is verschenen! Mocht u het leuk
vinden om Meester van Barneveld persoonlijk
te feliciteren, loop dan gerust op deze

Bovenstaande geldt dus alleen voor oudleerlingen en ouders die nu niets meer met de
school te maken hebben.
We hopen Jos dinsdag 30 augustus een flink
pak kaarten/brieven te kunnen overhandigen!
Met een hartelijke groet namens het team,
Annet Rozema-van der Molen
a.rozema@deborgwal.nl
Het postadres is:
CBS De Borgwal
De Hokhorst 2
3927GX Renswoude

r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt a
ba
eg

www.uitvaar tzorgsimonebeijer.nl

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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MEEZINGPROJECT: ZINGT U/ZING JIJ MEE?
Meezingen met het Festival of Lessons and
Carols op vrijdagavond 16 december in
Renswoude?

Pepsi, 7up
of Rivella
2 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk

2 STUKS

*
S
IJ
R
P
E
2 HALV
e

1.98

Alle tussendoortjes

_

378
3.
4.94
4

7.96

1. 5.
48 _

m.u.v. voordeelverpakkingen
2 stuks, combineren mogelijk

97

2.49
Broccoli
500 gram los

RTING
50% KO

IS*
T
A
R
G
3
2+
23.95 _ 52.45

Witte Reus wasmiddel,
Persil, Silan of Fleuril

9.58 _ 20.98

5 stuks, combineren mogelijk

1.39

0.69

Op vrijdagavond 16 december 2022 hopen
we in de NH koepelkerk van Renswoude een
Festival of Lessons and Carols te vieren.
“A Festival of nine Lessons and Carols” is
een korte viering met 9 lezingen afgewisseld
door Carols en andere muziek. Het Festival
of Lessons and Carols ontstond 101 jaar
geleden in Engeland, net na de eerste
wereldoorlog. Het beroemde King’s College
Choir houdt jaarlijks op kerstavond deze
korte dienst met lezingen en carols, waarin
de heilsboodschap vanaf genesis t/m de
geboorte van Jezus verteld en bezongen
wordt. Ook in Nederland wordt deze viering
op diverse plaatsen gehouden. Het koor heeft

2 stuks
combineren mogelijk

per 100 gram

2.45

1.

89

Trots van Coop
Blonde d’Aquitaine
kogelbiefstuk

Trots van Coop
entrecote of
ribeye

per 100 gram

per 100 gram

3.00

1.

99

3.15

Knikarmschermen Binnenzonwering

*

IS
1 +1 GRAT_

2.

21

4.52

4.72

2. 2.
26 _

36

Wilt u/wil jij meedoen? Het koor Con Amore
repeteert vanaf september voor deze
viering. Iedereen is welkom, we kunnen voor
alle partijen stemmen gebruiken en in het
bijzonder de mannenstemmen. Meldt u zich
dan aan, of kom gewoon naar de repetitie,
iedere donderdagavond vanaf 1 september
om 19.30 uur in Rehoboth, Taets van
Amerongenweg 80. Voor meer informatie:
Yolande Schouten 06-33019837 of dirigent
Jeannette van ’t Veld 06-30061560

Uw specialist in:

Alle Healthy People
of Appelsientje
gekoeld

Trots van Coop
Blonde d’Aquitaine
biefstuk

hierin een behoorlijk aandeel, maar er is ook
zeker plaats voor samenzang. Geheel in de
Engelse traditie zullen er meerdere Engelse
carols gezongen worden, zowel in het
Engels als ook in het Nederlands. Beroemde
arrangementen van David Willcocks en John
Rutter zullen niet ontbreken.

Voor vrijblijvende offerte
Mob: 06 41 63 13 97

(rits) screen

Schuifwanden

rolluiken

terrasoverkapping

Campina
botergoud
of grasboter
2 pakjes à 200/250 gram
of kuipjes à 225 gram
combineren mogelijk

S*
IJ
R
P
E
V
L
2 HA
4. _ 7.
e

48

96

3.36 _ 5.97

Molenbrood vloerbroden
heel brood

2.69
2.89

1.99

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 22 augustus t/m 28 augustus 2022. Week 34. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

12
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL
RENSWOUDE
START WEKELIJKSE ACTIVITEITEN

Wekelijks
terugkerende
(sportieve)
activiteiten, als Meer bewegen voor ouderen,
Dynamic tennis en Koersbal gaan vanaf
maandag 22 augustus weer van start. Ook
het Taalcafé, de Creatieve inloop en Welfare
SWO beginnen weer, op de gebruikelijke dag
en tijd. Raadpleeg de agenda of onze website
voor actuele informatie.
SPELMIDDAGEN

Speelt u graag van een spelletje? Rummikub,
klaverjassen of biljart? Laat het ons weten!
Als er voldoende belangstelling voor is, willen
wij binnenkort spelmiddagen starten, op
woensdag- en/of vrijdag in de bibliotheek
van Renswoude.

MANTELZORGCAFÉ RENSWOUDE

Op maandag 29 augustus vindt in Renswoude
het eerste Mantelzorgcafé plaats, dé
ontmoetingsplek voor mantelzorgers. Om
bij te praten, ervaringen uit te wisselen en
van elkaar te leren. Vanaf 19.00 uur staan
koffie en thee klaar in de bibliotheek van
Renswoude.
BINGO

Woensdagavond 31 augustus is er - net als
iedere laatste woensdag van de maand - van
19.00 tot 21.00 uur een gezellige bingoavond
in Het Trefpunt. Kosten: €3,- incl. koffie en
thee. Uiteraard zijn er ook nu weer mooie
prijzen te winnen.
SAMEN GEZELLIG

Heerlijk eten en elkaar ontmoeten op
donderdag 1 september om 17.30 uur (inloop
17.00 uur) in Brasserie De Kraai!, Dorpsplein
4 te Renswoude (LET OP: gewijzigde locatie).
Kosten: €17,50 (incl.1 drankje). Aanmelden:
in de bibliotheek van Renswoude of
telefonisch bij Nora Koenen, telnr. 06 31 15
90 29.
KLAVERJASSEN EN JOKEREN

IJzersterk in plaatwerk
Het adres voor:
-

Knipwerk
Kantwerk
Cortenstaal
Gepersonaliseerde vuurkorven
Stalen plinten

Barneveldsestraat 17-b, Renswoude
06-42748438 www.burgtmetaal.nl
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Wekelijks kunt u kaarten op de dinsdagmiddag
van 13.45 uur tot 16.30 uur in het Grand
café van de Breehoek te Scherpenzeel. Het
nieuwe seizoen start weer op dinsdag 6
september.
Er is nog plaats voor nieuwe mensen. Ook
van harte welkom om eens sfeer te proeven
op deze gezellige en ontspannen middagen!
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de coördinator Bert Leppers,
telnr. 06 20 78 28 92.
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SWO AGENDA

Woensdag 24 aug: 9.00 tot 9.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
10.00 tot 12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
Donderdag 25 aug: vanaf 9.00 uur: Dagtocht Samen op Stap
10.00 tot 11.30 uur: Digicafé Scherpenzeel (De Breehoek)
	13.30 tot 15.30 uur: Wandelgroep Scherpenzeel; 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 26 aug:
9.30 tot 11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
Maandag 29 aug: 9.30 tot 11.00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
	13.30 tot 14.30 uur: Scootmobielclub Renswoude; bij droog weer (De
Hokhorst)
	13.30 tot 14.30 uur: Loopgroep korte afstand Renswoude; bij droog weer
(De Hokhorst)
	13.30 tot 15.30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer (De
Hokhorst)
19.00 tot 20.30 uur: Mantelzorgcafé (Bibliotheek Renswoude)
Dinsdag 30 aug: 	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 (Bibliotheek Renswoude)
Woensdag 31 aug: 	9.00 tot 9.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
10.00 tot 12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
19.00 tot 21.00 uur: Bingoavond (Het Trefpunt)
Donderdag 1 sept: 	13.30 tot 15.30 uur: Wandelgroep Scherpenzeel; bij droog weer
(De Achthoek)
14.00 tot 16.00 uur: Samen creatief (De Achthoek)
15.00 tot 16.00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)
15.00 tot 16.00 uur: Koersbal (De Hokhorst)
	17.15 tot 19.15 uur: Samen gezellig (Brasserie De Kraai!, Dorpsplein 4 te
Renswoude. LET OP: gewijzigde locatie!)
Vrijdag 2 sept:
9.30 tot 11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
14.00 tot 16.00 uur: Repaircafé (De Breehoek)
Maandag 5 sept
9.30 tot 11.00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
	13.30 tot 14.30 uur: Scootmobielclub Renswoude; bij droog weer
(De Hokhorst)
	13.30 tot 14.30 uur: Loopgroep korte afstand Renswoude; bij droog weer
(De Hokhorst)
	13.30 tot 15.30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer (De
Hokhorst)
Dinsdag 6 sept:
10.30 tot 12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (themabijeenkomst)
14.00 tot 15.00 uur: Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
13.45 tot 16.30 uur: Kaartclub (De Breehoek)
14.30 tot 16.30 uur: Welfare SWO (Bibliotheek Renswoude)
Woensdag 7 sept: 9.00 tot 9.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
10.00 tot 12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
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COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien
pootje

ZOMERSE HITTEGOLF EN WINTERSE SFEREN

Gratis
interieur
advies

Op een bloedhete dag kon mijn vader met een uitgestreken gezicht vragen: “Weten jullie
al of je een boom neemt met Kerst?” Of hij zette binnen een cd op, zodat wij buiten op het
zonovergoten terras opeens Sinterklaasliedjes hoorden. Die humor zit ook in ons eigen
gezin. Toen onze oudste zoon een jaar of tien was en op een warme dag in juli de tuin in
kwam, op weg naar zijn zolderkamer, waarschuwde mijn man hem: “Pas binnen wel op voor
ijsberen!” Stomverbaasd keek hij om maar liep daarna het huis in. Zachtjes sloop mijn man
achter hem aan, dook onze slaapkamer in en trok razendsnel een ijsberenpak aan, dat klaar
hing voor een of ander feest. Op het moment dat onze zoon de trap af kwam, stapte Pappa
Beer pardoes de overloop op. Het arme joch schrok zich wezenloos, vooral ook vanwege de
niet bepaald vriendelijke kop van de ijsbeer.
Tijdens een warme decembermaand in Jeruzalem zagen we een man, peentjes zwetend in
een kerstmannenkostuum gratis kerstbomen uitdelen. Wij blij dat we in onze zomerkleren
liepen!
Terwijl deze weken de spreekwoordelijke mussen dood van het dak vallen en iedereen
verkoeling zoekt in zwembaden of bij tuinsproeiers, presteert mijn man het om steeds
over de winter te praten. Onvermijdelijk als je in de Promotiecommissie van het dorp de
coördinatie van de ‘Muzikale Midwinterwandeling’ op je bordje krijgt. Omdat hij dit zelf niet
eerder heeft meegemaakt, verdiept hij zich in het draaiboek en neemt alvast contact op met
de mensen die hier een taak in hebben. Indrukwekkend om hoeveel vrijwilligers het gaat!
Na twee jaar met verschillende lockdowns kunnen ze eindelijk weer los. Zet zaterdag 17
december meteen in de agenda om dit spektakel niet te missen! Het is pas augustus, maar
nu al hopen we toch stiekem op een vroege sneeuwbui straks!

MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL

· PERSOONLIJKE AANDACHT
· HOGE KWALITEIT
· UITSTEKENDE SERVICE
Bel ons: 0318-511143
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· GRATIS INTERIEURADVIES
· 3D SCHETS
· HEERLIJKE KOFFIE

Hoogstraat 20 in Veenendaal

Open: Di t/m Za

Wel eens gehoord van ‘vrieskoujagers’ in Nederland? Liepen de temperaturen overdag
op tot ruim boven de dertig graden, ontdekten weerfanaten laatst op een ochtend in de
duinen bij Schoorl een temperatuur van maar liefst een halve graad onder nul, onder
meer veroorzaakt door een kraakheldere hemel. Vorst aan de grond kennen vooral de
kampeerders onder ons van de maanden mei en juni. Lig je ’s nachts in je tent te rillen van
de kou met soms een sjaal om en sokken aan, zit je ’s middags in je korte broek te bakken in
de zon!
Zelfs een van onze kleinzoons heeft die wintergekte te pakken. Wat verkoeling zoekend
onder de bomen vertelde hij met een blik op de kasteelvijver dat hij nu zelf schaatsen had en
die dus niet hoefde te lenen zoals de vorige keer. Haha, ook híj is er klaar voor!
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VAN EN IN DE BIEB!
Tot 21 augustus is de bibliotheek op
woensdag van 14-20 uur open en op
vrijdagmiddag tussen 14 en 17 uur.
In de bibliotheek is ook Het Trefpunt
gevestigd. Hier organiseren de bibliotheek
of SWO soms alleen soms gezamenlijk
activiteiten.
Elke woensdagmiddag wordt er, ook in deze
zomer, gewoon voor gelezen aan de jongste
kinderen om 15.00 uur.
RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE

Komende maand bij voldoende deelname op
dinsdag 20 sept.
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 gaan weg voor 0,50 c.
Op vrijdagmiddag 26 aug begint de
Schilderclub opnieuw na de zomerstop,
informeert u of er een plekje voor u is of kom
vrijblijvend even langs.
SCHATTENJACHT

In de warme zomermaand augustus
organiseren de elf Z-O-U-T bibliotheken

een Asterix schattenjacht. Met een speciaal
boekje gaan de kinderen op speurtocht om
antwoorden te vinden die in de bibliotheek
verstopt liggen. Voor de rappe speurneuzen
zijn er speciale Asterix helmen en pins van
de drie helden Asterix, Obelix en Idefix.
Na afloop krijgen alle deelnemertjes een
Asterix-diploma. De puzzels zijn pittig,
ouders mogen gerust helpen.
VRIJWILLIGER GEZOCHT

De bibliotheek van Renswoude zoekt
een vrijwillige medewerker voor de
woensdagmiddag.
Voor het opruimen van materialen en
allerlei andere kleine klussen tijdens de
openingsuren tussen 14.00 en 17.00 uur,
zoekt de bibliotheek iemand om ons team
te versterken. Lijkt u het leuk een middagje
lekker aan te pakken, en vindt u het ook
leuk met mensen om te gaan? Kom dan
even langs op woensdag of vrijdag in de
bibliotheek van Renswoude voor informatie.
7 SEPTEMBER: LEZING KATTENTAAL

Op woensdagavond 7 september (20.00
uur) is er 's avonds een lezing over Kattentaal
in de bibliotheek door Sonja van Leeuwen
van de Kattenacademie.
Aanvang: 20.00 uur.
Tijdens
deze
lezing
neem
katten
gedragstherapeut Sonja van Leeuwen mee
in de manier van communiceren van je kat.
Begrijp je wat de kat je wil zeggen met zijn

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

Voor overige specialisaties: bezoek onze website
 Groot Overeem 9A6  3927 GH  Renswoude  0343-480119  www.welin.nl

18

de heraut
lichaamstaal en gedrag?
Het is niet moeilijk, als je een eenmaal weet
en voorkomt veel frustratie en verbetert het
welzijn van je kat. De lezing duurt ongeveer
1,5 uur en na afloop is er de mogelijkheid om
vragen te stellen.
De kat mag gewoon thuisblijven, als u
thuiskomt zal deze meteen merken dat
er anders naar hem/haar gekeken wordt.
Geïnteresseerd? Geef je dan snel op!
I.v.m. de inventarisatie van de belangstelling
hiervoor vriendelijk verzoek u hiervoor aan te
melden voor 6 september via renswoude@
bibliotheekzout.nl of in de bibliotheek.
DINSDAG 13 SEPTEMBER: SAMEN SOEPEN

(en iedere tweede dinsdag van de maand
tussen 12.00 en 13.00 uur)
Samen soepen is leuk, lekker en levert
zoveel meer op dan soep! Het nodigt u uit
om samen te ‘soepen’: anderen ontmoeten,
leren kennen en met elkaar in gesprek gaan
onder het genot van een kop lekkere soep
met stokbrood. Neem een soepkom en lepel
mee.
Het kost €1,- en aanmelden in niet nodig.
14 SEPTEMBER: CREATIEVE AVOND

In samenwerking met de SWO is er
iedere maand een creatieve activiteit
op woensdagavond. DDe nieuwe reeks
creatieve workshops start op woensdag
14 september met het maken van een
cadeaudoosje met een Delfts blauwe look.
Uiteraard mèt een oer-Hollandse lekkernij
erin. Voorbeelden staan in de vitrine van de
bibliotheek. Aanmelden via SWO/Trefpunt
of in de bibliotheek. Eigen bijdrage: €2 voor
de workshop en €1 voor koffie of thee.
Tijd: 19:00 tot 20:30 uur.
Voor in uw agenda: de volgende creatieve
avonden zijn op 5 okt, 2 nov. en 7 dec.

WOENSDAGAVOND 27 SEPTEMBER:
BINGO 19:00 TOT 21:00 UUR

(en iedere laatste woensdag van de maand)
Kosten zijn €3,-incl. Koffie of thee.
Aanmelden hoeft niet
Verder
organiseert
de
SWO
op
maandagochtend een creatieve inloop, en
op dinsdagmiddag de Welfare bijeenkomst
in de bibiotheek, neem hiervoor contact op
met (Rianne van Ginkel) 06 51 64 75 25 of
info@swo-sr.nl
VOORUITBLIK: DINSDAGAVOND 18 OKTOBER

Trektellen lezing
De vogeltrek is een fascinerend fenomeen,
ieder najaar trekken er miljoenen vogels over
ons heen naar warmere wintergebieden. Een
lezing over de vogeltrek, hoe vinden vogels
de weg, hoe wordt er geteld, de fascinatie op
de telposten. Door Marie-José trekteller in
Maarn.
VOORUITBLIK: WOENSDAGAVOND 9 NOVEMBER

Lezing naar aanleiding van het boek
Afgegrendeld - Spergebied Den Treek in
oorlogstijd.
In april 2022 is het boek Afgegrendeld Spergebied Den Treek in oorlogstijd van de
drukpersen gerold. Dit boek is te koop via
www.oudwoudenberg.nl
ADRES:

de Bibliotheek van Renswoude
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl
Tel 0318-575151
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IS ER MEER?! KOM OOK NAAR
ALPHA YOUTH RENSWOUDE

FOOT FIT

Pedicure Salon Renswoude

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Volg onze acties via
Facebook @nijborgrijg
Waarborg in kwaliteit

Beukenlaan 46
3927 AK Renswoude
0318-572041

Wie ben ik? Wat is de zin van mijn leven? Is
dit alles of is er meer? Ga alleen of met een
vriend(in) op zoek naar antwoord op deze en
andere vragen, tijdens Alpha Youth.
Op woensdagavond 7 september vindt de
introductieavond plaats van Alpha Youth
voor jongeren uit Renswoude en omgeving.
Iedereen is welkom. Dus heb je nog nooit
een Alpha Youth gevolgd? Dit is je kans! De
introductieavond begint om 19.30 uur.
Alpha Youth bestaat uit 10 interactieve en
gezellige avonden (1 keer per week) en 1
overnachting in een weekend. We beginnen
de avonden met een warme maaltijd.
Deelname is gratis en vrijblijvend, voor het
weekend kan een kleine bijdrage gevraagd
worden.
Vooraf aanmelden voor de introductieavond
is niet nodig, van harte welkom!
7 september, 19.30 uur
Adres: Boerderij De Voskuilen
Emminkhuizerlaan 6 Renswoude
www.alphanederland.org

SEPTEMBER 2022
VOEDSELESTAFETTE RENSWOUDE
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.
De Voedselbank Veenendaal voorziet
ongeveer 90 adressen van 3 maaltijden per
week, adressen van mensen die onder het
absolute bestaansminimum leven, ook in
ons dorp.
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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?

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 23 en zaterdag 24 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 echt nodig heeft, het zou fijn
zijn als u daar een keuze uit wilt maken.
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.
U kunt ook doneren op het rekeningnummer
NL46ABNA0577889745 van de Voedsel
bank Veenendaal o.v.v. Voedsel-estafette
Renswoude. De voedselbank heeft de ANBIstatus, dus is uw gift aftrekbaar voor de
belastingdienst.
We hopen opnieuw door uw medewerking
een mooie hoeveelheid voedsel te kunnen
afleveren bij de Voedselbank in Veenendaal.
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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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Komt u zelf niet toe aan liefde & aandacht aan
uw woning en goede extra beurten aan alles in en
rondom uw woning... Ik help u graag alles mooi
schoon & fris te maken! Voor infor app/bel gerust:
0647143678
Gevraagd: Acryl voor de welfare in de bieb. Voor
baby en voor de hospice troostdekens. 0615594422
Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten,
na een telefoontje of appje wil ik ze bij u ophalen
0628449019
Kunstroute Renswoude. Welkom op 27 en 28
augustus tussen 12 – 17 uur. Flyers met route en
adressen liggen klaar in de supermarkt. Meer
informatie: www.kunstrouterenwoude.nl
Huishoudelijke hulp gevraagd voor 1 keer in de 3
weken á 4 uur. 06-21984271

Voor het Boek 700 jaar Renswoude,
heb ik nog ontbrekende nummers
over. Vraag of bel mij dan.
Ans van den Hurk, Sportparklaan 5
Renswoude 0318-618244

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 

www.abgaasbeekmakelaardij.nl
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Kom eens gezellig Kringlopen bij Kringloop
Renswoude, Molenstraat 17A
Openingstijden: Woensdag 13:00 - 16:00 uur,
Donderdag 10:00 - 16:00 uur, Vrijdag 10:00 - 17:00 uur,
Zaterdag 10:00 - 13:00 uur. Inleveren goederen vrijdag
en zaterdagmorgen 10:00 tot 12:00 uur. Voor ophalen
van goederen mail: Kringlooprenswoude@gmail.com
Of bel: 06-83491992

Kip gevonden: op de Oude Holleweg
47 verblijft inmiddels een ruime week
een kip. Ze liep ineens in de tuin. Het
gaat op een bruine leghybride met
wat witte veertjes in haar kraag. Bent
u of kent u de eigenaar? Bel of app
06-1254 9206

Vertrouwd adres
in Renswoude
22Adv. AGM (kl) A6-li 2020-02.indd

Hier even een berichtje van de Dames Recreatie
Volleybal, wij zijn niet Jong en niet Oud
volleyballen op dinsdagavond van half 8 tot negen
uur en dat doen we met veel plezier.
Nu kunnen we nog mensen gebruiken die ook graag
volleyballen of willen leren.
Na de schoolvakantie gaan wij weer van start
Als het je leuk lijkt kom dan een keer gezellig bij ons
kijken in sporthal de Hokhorst, je bent van harte
Welkom. Dames Recreatie Volleybal

16-12-20 09:56

GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 1 SEPTEMBER
VÓÓR 19.00 UUR
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