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Gemeentenieuws 7 september 2022
Bereikbaarheid gemeente
Collectevergunningen
Burgerzaken:
04-09 t/m 10-09 KWF Kankerbestrijding
De afdeling Burgerzaken werkt alleen op
11-09 t/m 17-09 Prinses Beatrix Spierfonds
afspraak. Het maken van een afspraak kunt u
18-09 t/m 24-09 Nierstichting
bij voorkeur via onze website doen of
telefonisch tussen 9.00 en 11.00 uur via
Evenementen
0318-578 150. Kom niet naar het
10-09 t/m 10-09 Open Monumentendag
gemeentehuis als u geen afspraak hebt
Kijk voor meer informatie op
gemaakt. Hoewel er medewerkers aanwezig
www.renswoude.nl/ek
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.

Renswoude, 7 september 2022
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Van ‘boekuitleen’ tot spil in het lokale maatschappelijke
netwerk
Heeft u het ooit zo Z-O-U-T gegeten? Voor taal geldt: ‘als
je leest, weet je meer.’ Maar dan moet je wel begrijpen
wat er staat. Niet iedereen is even behendig met lezen en
schrijven. En niet ieder boek is even gemakkelijk om te
lezen. Ik heb dit zelf ervaren bij de dichtbundel van
Martinus Nijhof: “Lees maar, er staat niet wat er staat”.
Het is een poëziebundel en dat vereist ook lezen ‘tussen
de regels door’. Wat dat dan ook maar betekent.
Vroeger haalde je een boek bij de bieb. Ik herinner me een saaie ruimte vol met
kleurloze boekenkasten. Later verschenen de cd’s en dvd’s met documentatie,
opvoedkundig materiaal en leerstof informatie. Maar de tijd heeft in de bieb niet stil
gestaan...Overheid en gemeenten hebben het belang van taalontwikkeling
onderstreept in de Nationale Omgevingsvisie 2020. De noodzaak wordt des te
duidelijker, als we zien dat 2,5 miljoen (15%) mensen in Nederland laaggeletterd zijn en
er 4 miljoen digitaal beperkt zijn. De digitalisering heeft invloed op de fysieke
leefomgeving en daarmee is er werk aan de winkel. De overheid heeft aan de
gemeenten de taak opgelegd laaggeletterdheid op te sporen en aan te pakken binnen
de doelgroepen Jeugd, Ouderen en Statushouders. De bibliotheek leek hiervoor de
aangewezen plek om deze taak op zich te nemen.
De bibliotheek vervult een verrassende veelheid van activiteiten. Zoals een
‘dorpshuiskamer’, een sfeervolle ambiance om jong en oud te ontmoeten. Ook moet er
ruimte zijn om rustig te kunnen studeren of werken met het accent op ‘digitaal én
fysiek’. De bieb wil ruimte bieden om je betrokken te voelen bij je leefomgeving. Door
meer in contact te staan met je leefomgeving helpt dit ook om eenzaamheid te
voorkomen. De bieb wil ‘socializen’ met een kopje koffie faciliteren en (interactieve)
activiteiten aanbieden zoals cursussen, workshops, Zoute inval, Taal- en Digitaalhuis,
Boekstart en hulp bij contact met organisaties en overheid.
Ik heb mijn beeldvorming over de bibliotheek volledig bijgesteld. Met de opsomming
van activiteiten voor de bibliotheek van de toekomst leidt dit wellicht in de toekomst
tot een verzamelgebouw met vele, vele functies en voor vele, vele doelgroepen.
‘Wacht maar, er staat straks misschien wel wat er staat’
Jos Dirven, wethouder gemeente Renswoude

Renswoude, 7 september 2022
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Diverse wegwerkzaamheden in Renswoude
Sinds maandag 29 augustus tot en met vrijdag 23 september 2022 werkt aannemer
Mourik aan het verbreden van het fietspad langs de Arnhemseweg/Dorpsstraat (N224)
in Renswoude. Dit is in opdracht van de provincie Utrecht. Daarnaast worden er op 12
en 13 september ook asfaltwerkzaamheden uitgevoerd op een gedeelte van de
Ubbeschoterweg. Door de werkzaamheden in dezelfde periode uit te voeren, is er
minder hinder voor de omgeving. Daarnaast is het combineren van werkzaamheden
kostenbesparend.
Verbreding fietspad
Het fietspad wordt plaatselijk verbreed zodat het in twee richtingen bereden kan
worden. Doel hiervan is om de veiligheid van de gebruikers van het fietspad te
verbeteren en een oversteek bij de rotonde bij de Veenweg mogelijk te maken. Het
fietspad aan de andere kant van de weg blijft wel bestaan voor fietsers die vanaf
Renswoude in de richting van de Veenweg rijden. Het verbreden van het fietspad langs
de provinciale weg is een wens van de gemeente Renswoude. Nu de procedures rond
zijn en de benodigde grond is aangekocht, kan de provincie de werkzaamheden
uitvoeren. Voor de realisatie van de verbreding hoeven geen bomen te worden gekapt.
Werkzaamheden fietspad
De aannemer werkt van 07:00 tot 16:00 uur. Tussen 09:00 en 15:00 uur, dus buiten de
spits, wordt de noordelijke rijstrook afgesloten en wordt het verkeer beurtelings over
de zuidelijke rijbaan geleid door verkeersregelaars. Vóór 09:00 uur en na 16:00 uur zijn
beide rijstroken beschikbaar. Fietsers in beide richtingen worden gedurende de hele
periode omgeleid via het fietspad aan de zuidkant van de weg.
Asfaltwerkzaamheden Ubbeschoterweg
Van maandagochtend 12 september 06:00 uur tot dinsdagmiddag 13 september, 16:00
uur wordt een gedeelte van de Ubbeschoterweg voorzien van een nieuwe laag asfalt.
Het gaat om het gedeelte tussen de N224/Dorpsstraat en de Hazelaar. Tijdens de
werkzaamheden is dit gedeelte van de weg afgesloten. Alle panden blijven bereikbaar,
al dan niet met maatregelen. Het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid via de
Barneveldsestraat en de Bekerweg. Het fietsverkeer wordt omgeleid door de wijk via de
Kastanjelaan. Bij calamiteiten krijgen nood- en hulpdiensten altijd een snelle doorgang.
Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden, de verkeersmaatregelen of de bereikbaarheid,
dan kunt u contact opnemen met de heer Jarco Meijerink van aannemer Mourik via
jmeijerink@mourik.com of 06-30 67 79 54.
Renswoude, 7 september 2022
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Open Monumentendag 10 september. Een
dag voor jong en ouder
In samenwerking met de Historische
Vereniging Oud-Renswoude organiseert de
gemeente Renswoude dit jaar op zaterdag
10 september de jaarlijkse Open
Monumentendag. Dit jaar draait het om het
thema Duurzaamheid.
Burgemeester Petra Doornenbal en
kinderburgemeester Jelte Bouman openen
deze dag officieel om 10:00 uur tijdens de opening voor genodigden in de Rehoboth.
Tussen 11:00 en 16:00 uur zijn er op verschillende locaties in Renswoude
monumenten te bezichtigen en oude transportmiddelen te bewonderen. Op het
kasteelplein is er een streekmarkt met lokale producten en oude ambachten. Hier kunt
u genieten van al het lokale lekkers en krijgt u een enthousiaste uitleg van de
producenten!
Kasteel Renswoude, de Koepelkerk en de Oudheidkamer openen hun deuren voor
bezoekers. Op Lijsterbeslaan 2 is een verzameling nostalgische brommers te bekijken
en op het kerkplein zijn diverse oldtimers te bewonderen. Alle locaties zijn die dag vrij
toegankelijk en zonder reservering te bezoeken.
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Acacialaan 25: verbouwen garagedeur (ingediend 18 augustus 2022);
• Emminkhuizerlaan 8: bouwen vleeskalverenstal (ingediend 30 augustus 2022).
Verleende reguliere omgevingsvergunningen
• Utrechtseweg 3: kappen 2 bomen (verzonden 26 augustus 2022).
Voor meer informatie: 0318 - 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl

Aangevraagde vergunningen/ meldingen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet
• Verklaring van geen bezwaar – klein evenement en doortocht met auto’s d.d. 8
september 2022, Buursteeg 2 en door Renswoude (ontvangen d.d. 15 augustus
2022);
Renswoude, 7 september 2022
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Melding evenement – buurtbarbecue d.d. 9 september 2022, Platanenlaan
(ontvangen
15 augustus
2022);
Melding
evenement
– buurtbarbecue
d.d. 9 september 2022, Platanenlaan
Standplaatsvergunning
inzamelingsactie voedselbank d.d. 23 en 24 september
(ontvangen
15 augustus–2022);
2022, Dorpsplein (ontvangen
15 augustus 2022);
Standplaatsvergunning
– inzamelingsactie
voedselbank d.d. 23 en 24 september
Verklaring
van
geen
bezwaar
–
creatieve
fietstoertocht
d.d. 16 oktober 2022, door
2022, Dorpsplein (ontvangen 15 augustus 2022);
Renswoude
(ontvangen
17
augustus
2022);
Verklaring van geen bezwaar – creatieve fietstoertocht d.d. 16 oktober 2022, door
Melding collecte
(doorlopend)
– collecte
huis-aan-huis Dierenbescherming d.d. 3
Renswoude
(ontvangen
17 augustus
2022);
t/m 8 oktober
2022,
door Renswoude
(ontvangen
19 augustus
2022);
Melding
collecte
(doorlopend)
– collecte
huis-aan-huis
Dierenbescherming
d.d. 3
Verklaring
van2022,
geen door
bezwaar
– creatieve
fietstoertocht
d.d. 25 2022);
september 2022,
t/m
8 oktober
Renswoude
(ontvangen
19 augustus
door Renswoude
(ontvangen
23creatieve
augustusfietstoertocht
2022);
Verklaring
van geen
bezwaar –
d.d. 25 september 2022,
Evenementenvergunning
– tentfeest
Verdam
d.d. 22 oktober 2022, weiland
door
Renswoude (ontvangen
23 augustus
2022);
Daatselaarseweg (ontvangen
25 augustus
2022);
Evenementenvergunning
– tentfeest
Verdam
d.d. 22 oktober 2022, weiland
Tapontheffing – tentfeest
Verdam
d.d. 22 oktober
Daatselaarseweg
(ontvangen
25 augustus
2022); 2022, weiland Daatselaarseweg
(ontvangen 25 –
augustus
Tapontheffing
tentfeest2022);
Verdam d.d. 22 oktober 2022, weiland Daatselaarseweg
Melding evenement
– burendag
(ontvangen
25 augustus
2022); + wegafsluiting d.d. 24 september 2022,
Leeuwerikweide
(ontvangen
29 augustus
2022); d.d. 24 september 2022,
Melding
evenement
– burendag
+ wegafsluiting
Melding incidentele
festiviteit29–augustus
verjaardagsfeest
Leeuwerikweide
(ontvangen
2022); d.d. 17 september 2022,
Buursteeg
2 (ontvangen
30 augustus
2022).
Melding
incidentele
festiviteit
– verjaardagsfeest
d.d. 17 september 2022,

Buursteeg 2 (ontvangen 30 augustus 2022).
Verleende aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten en Alcoholwet
• Standplaatsvergunning
– soep uitdelen
promotiewetten
Nederlandse
Patiënten
Verleende
aanvragen vergunningen
APV en en
bijzondere
en Alcoholwet
Vereniging d.d. 1 oktober– 2022,
Dorpsplein
30 augustus
2022).
• Standplaatsvergunning
soep uitdelen
en (verzonden
promotie Nederlandse
Patiënten
Vereniging d.d. 1 oktober 2022, Dorpsplein (verzonden 30 augustus 2022).
Voor meer informatie: mw. S. Tsang via 0318 - 578 150 of s.tsang@renswoude.nl
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
worden
opbekendmakingen en
Notitie
voor alle bekendmakingen
enaanvragen
vergunningen:
Allegepubliceerd
bovenstaande
www.officielebekendmakingen.nl.
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
Automatisch
opwww.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
de hoogte blijven van berichten over uw buurt? Meld u aan voor de emailservice via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Renswoude, 7 september 2022
Renswoude, 7 september 2022
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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
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)
Save the date: Oktober in het teken van Renswoude voor elkaar
De gemeente Renswoude heeft zich aangesloten bij het landelijke actieprogramma
‘Eén tegen eenzaamheid’ om de trend van eenzaamheid te doorbreken. Het lokale plan
wordt uitgevoerd door de kopgroep “Renswoude voor elkaar” (bestaande uit
vertegenwoordigers van o.a. SWO, Buurtgezinnen, de kerken, de bibliotheek/ Taalhuis
en de gemeente). Oktober willen wij, net als vorig jaar, in het teken van verbinding
zetten. Houd daarom uw agenda vrij op de volgende momenten:
Op donderdagavond 6 oktober wordt een werkatelier georganiseerd voor inwoners,
vrijwilligers én professionals die wel eens eenzaamheid onder ouderen signaleren of in
aanraking komen met (mogelijk) eenzame inwoners. Hoe maakt u dit bespreekbaar?
Wat kunt u betekenen? Deze vragen en meer worden beantwoord tijdens het
interactieve werkatelier. U kunt zich tot 1 oktober aanmelden via
a.mulder@renswoude.nl
Daarnaast wordt op zaterdagmiddag 15 oktober van 14:00 tot 17:00 in en rondom de
bibliotheek een gezellige en feestelijke middag georganiseerd voor alle inwoners, van
jong tot oud. Niet alleen het lokale aanbod van activiteiten en voorzieningen in
Renswoude wordt hier onder de aandacht gebracht, in de middag vinden er ook leuke
activiteiten plaats. Hierover delen we later meer met u. Voelt u zich vooral welkom om
te komen!
Renswoude, 7 september 2022
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Nationale Sportweek
Renswoude
Nationale
Van
16 t/mSportweek
24 september is de
Renswoude
Nationale Sportweek. In heel
Van 16 t/morganiseren
24 september is de
Nederland
Nationale
Sportweek.
In heel
gemeenten, sportbedrijven
en
Nederland
organiseren
sportclubs activiteiten om te laten zien hoe gezond en vooral ook hoe leuk sporten en
gemeenten,
en
bewegen
kansportbedrijven
zijn.
sportclubs activiteiten om te laten zien hoe gezond en vooral ook hoe leuk sporten en
bewegen
kan zijn. Renswoude doet mee aan deze sportieve week. Zo kun je tijdens de
Ook
de gemeente

Nationale Sportweek in Renswoude proeflessen volgen bij verschillende
Ook
de gemeente Renswoude
doet mee
aan
deze sportieve
week. Zo
je tijdens
sportverenigingen,
een health check
laten
afnemen
of 65+ dansen.
Alskun
afsluiter
op de
Nationale
Sportweek
in
Renswoude
proeflessen
volgen
bij
verschillende
zaterdag 24 september kun je samen met vrienden en/of familie meedoen aan de
sportverenigingen,
een health
check laten afnemen of 65+ dansen. Als afsluiter op
interactieve beweegmissie
game.
zaterdag 24 september kun je samen met vrienden en/of familie meedoen aan de
interactieve
beweegmissie
Kijk voor meer
informatie ofgame.
om je aan te melden op www.renswoudevitaal.nl.
Kijk voor meer informatie of om je aan te melden op www.renswoudevitaal.nl.

Nationale Sportweek

Renswoude
Nationale
Sportweek
Nationale Sportweek
Renswoude
Renswoude
16 t/m 24 september

is de Nationale Sportweek. In heel Nederland organiseren gemeenten, sportbedrijven en
sportclubs activiteiten om te laten zien hoe gezond en vooral ook hoe leuk sporten en bewegen
kan zijn. Ook de gemeente Renswoude doet mee aan deze sportieve week.

16 t/m 24 september
16 t/m 24 september

Proefles
volgen Sportweek. In heel Nederland organiseren
is de Nationale
sportbedrijven en
Mag ik dezegemeenten,
dans van u? (65+)
De gehele sportweek
kanom
je een
19ook
september
van 9.30
tot 11.30
uur
sportclubs
activiteiten
te gratis
latenproefles
zien hoe gezond Maandag
en vooral
hoe leuk
sporten
en bewegen
volgen bij kan
verschillende
sportverenigingen
Stijldansen
is niet
alleen
heel erg leuk,
maar het is
zijn. Ook
de gemeenteinRenswoude doet
mee aan
deze
sportieve
week.
is de Nationale
Inmeer
heel Nederland organiseren
gemeenten, sportbedrijven en
Renswoude.
Kijk op Sportweek.
de website voor
ook gezond voor lijf en hersenen. Meld je aan en
sportclubs
en vooral
leuk
sporten
en bewegen
informatie.activiteiten om te laten zien hoe gezond doe
mee metook
een hoe
walsje,
foxtrot
of de tango.
Proefles volgen
Magmee
ik deze
van
u? (65+) week.
kan zijn. Ook de gemeente Renswoude doet
aandans
deze
sportieve
De gehele sportweek kan je een gratis proefles
Maandag 19 september van 9.30 tot 11.30 uur
Health
check
volgen bij
verschillende sportverenigingen in
Beweegmissie
Stijldansen is niet alleen heel erg leuk, maar het is
Proefles
volgen
Maggezond
ik deze
dans
u? (65+)
Donderdag
22
september
van 12.00
16.00 uur
Renswoude.
Kijk
op de website
voor tot
meer
Zaterdag
24 voor
september
van
13.00 Meld
tot 17.00
uuren
ook
lijf van
en hersenen.
je aan
De
gehele
sportweeknaar
kanjejefitheid?
een gratis
proefles
Maandag
19
van
9.30
totde
11.30
uurmissie
Ben
jij nieuwsgierig
Of wil
je graag
informatie.
doe jij
mee
met
een walsje,
foxtrot
of
tango.
Kan
met
jeseptember
vriendenen/of
familieteam
de
volgen over
bij verschillende
sportverenigingen
Stijldansen Doe
is niet
alleen
erg leuk,
maar het is
advies
fitter worden?
Meld je dan aaninen kom
voltooien?
dan
mee heel
aan deze
interactieve
Renswoude.
op de
website
voor meer
ook
gezond
lijfover
en hersenen.
Meld je aan en
naar de gratisKijk
health
check
bij Fysio4all.
game
en leervoor
meer
actief Renswoude.
informatie.
Health check
doe mee met een walsje, foxtrot of de tango.
Beweegmissie
Donderdag 22 september van 12.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 24 september van 13.00 tot 17.00 uur
voor naar
meer
informatie
aanmelden
Ben jij Kijk
nieuwsgierig
je fitheid?
Of wil je en
graag
Kan jijop
metwww.renswoudevitaal.nl
je vrienden- en/of familieteam de missie
Health
check
Beweegmissie
advies over
fitter worden? Meld je dan aan en kom
voltooien? Doe dan mee aan deze interactieve
Donderdag
22
september
van
12.00
tot
16.00
uur
Zaterdag
24 september
13.00
tot 17.00 uur
naar de gratis health check bij Fysio4all.
game en leer
meer overvan
actief
Renswoude.
Ben jij nieuwsgierig naar je fitheid? Of wil je graag
Kan jij met je vrienden- en/of familieteam de missie
advies over fitter worden? Meld je dan aan en kom
voltooien? Doe dan mee aan deze interactieve
naar deKijk
gratisvoor
healthmeer
check bijinformatie
Fysio4all.
en aanmelden
www.renswoudevitaal.nl
gameop
en leer
meer over actief Renswoude.
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LAMPEGIETERSAVOND RENSWOUDE
28 OKTOBER

KRAAIENMAALTIJD RENSWOUDE
5 OKTOBER

Afgelopen jaar was Lampengietersavond
Renswoude voor het eerst in oktober. Dat
beviel erg goed en gaf de bonte stoet met
lampjes nog meer glans. Rond die tijd is het
al eerder donker en laat het nog beter zien
wat we graag willen met Lampegietersavond.
Veel lampionnen en kleine lampjes.
Daarnaast houden we rekening met andere
activiteiten voor kinderen in Renswoude en
daarom is Lampegietersavond Renswoude
dit jaar op vrijdag 28 oktober. Hopelijk gaan
zoveel mogelijk dorpsgenoten mee in deze
bonte stoet die om 19.00 uur vertrekt vanaf
sportpark de Hokhorst.

Na de vakantieperiode is het hoog tijd voor
een Kraaienmaaltijd! Deze editie staat in het
teken van muziek en vertier. Hoe we dat gaan
invullen maken wij in de volgende Heraut
bekend. Ook rijken wij hier de prijzen uit van
onze Koningsdag ballonnenwedstrijd. De
winnaars nemen wij contact mee op. Maar
wij beginnen de Kraaienmaaltijd natuurlijk
met eten. We hebben weer een menu
samengesteld om duimen en vingers bij af
te likken. Zoals gewoonlijk gaan om 16.30
de deuren open en vanaf 17.00 uur zal de
maaltijd beginnen. Voor de avond vragen wij
een eigenbijdrage van €10,-.

Meedoen kan in de categorieën: grote
wagens, kleine wagens en individuele
deelnemers. Alleen voor de grote wagens is
van tevoren inschrijven verplicht. De kleine
wagens en de zogenaamde ‘lopers’ worden
om 18.30 uur verwacht en kunnen ter plekke
inschrijven. Daar wordt gelijk door een jury
bekeken hoe mooi jullie eruitzien. Op deze
manier hoopt de jury iedereen te kunnen
beoordelen. Lampegietersavond is niet
alleen leuk voor kinderen. Elk
jaar doen steeds meer ouders
verkleed mee aan de optocht.
Veel deelnemers strijden dan
ook om de prestigeprijs ‘best
verklede ouder’.

Wilt u erbij zijn op 5 oktober? Geeft u
zich dan schriftelijk op bij Diana Bos,
Barneveldsestraat 22c Renswoude, via mail
info@ovrenswoude.nl of telefonisch via
0612856952. Als u gebruik wilt maken van
de haal- en brengservice vermeld dit dan
ook daarbij. Wij zien u graag 5 oktober voor
wederom een gezellige maaltijd!

Grote wagens dienen zich van
tevoren aan te melden. Opgeven
kan bij Bianca van de Pol van de
Oranje Vereniging Renswoude
(bianca@ovrenswoude.nl). Voor
de 15 eerste aanmeldingen is er
startgeld beschikbaar! De route
maken wij later nog bekend.
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL
RENSWOUDE
RABO CLUBSUPPORT EN SWO-SR

Rabobank gelooft in de kracht van clubs,
stichtingen en verenigingen. Ze maken de
leden, buurt en de lokale samenleving sterker.
Tijdens Rabo ClubSupport kunnen leden van
de Rabobank hun stem uitbrengen op de
vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm
hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard.
Hoe meer stemmen op een vereniging of
stichting worden uitgebracht, des te meer geld
deze vereniging of stichting ontvangt. SWO-sr
doet ook mee! Van maandag 5 tot dinsdag 27
september kunt u via de Rabo App of door in te
loggen op de website van de Rabobank uw stem
uitbrengen op uw favoriete club of vereniging,
ook op SWO-sr. SWO-sr wil met Rabo
ClubSupport investeren in het Maatjesproject
Dementie. Voor de trainingen die vrijwilligers
die aan dit project deelnemen, krijgen, is
budget nodig, evenals voor de coaching van
de vrijwilligers door een professional. De
opbrengst van Rabo ClubSupport willen wij
gebruiken voor deze training en coaching.
Brengt u ook uw stem uit op SWO-SR?
CREATIEVE INLOOP

In het verleden was het mogelijk om tijdens de
Creatieve Inloop kleine naaiwerkzaamheden
te laten doen, bijvoorbeeld een knoop
aanzetten, een verstelklusje of een gaatje
dichtmaken. Vanaf maandag 12 september
is die mogelijkheid er weer. Voor deze
'reparaties' wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd. Grotere klussen als ritsen inzetten,
doen wij niet. Loop gerust binnen, de koffie
en thee staan voor u klaar! Creatieve Inloop:
iedere maandag, van 9:30 tot 11:00 uur in de
Bibliotheek van Renswoude.
SJOELEN

Op de tweede en vierde woensdagmiddag
van de maand kunt u tussen 14:00 uur en
16:00 uur in De Achthoek sjoelen. Kosten voor
een heel seizoen bedragen €10,-. Speeldata
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in september zijn 14 en 28 september.
Contactpersoon: Rien Groeneveld, tel. 033
277 23 03.
CREATIEVE WORKSHOP DELFTS BLAUW

Maak woensdag 14 september tussen 19.00
en 20.30 uur in de bibliotheek van Renswoude
een Delfts blauw cadeaudoosje, mét een oerHollandse lekkernij erin. Aanmelden bij de
Trefpuntbalie of in de bibliotheek. Kosten: €2
voor de workshop en €1 voor koffie/thee.
MAG IK DEZE DANS VAN U?

Al dansend werken aan balans en souplesse
om zo valincidenten te helpen voorkomen en
de gevolgen van een val te verminderen. Mag
ik deze dans van u? is een nieuwe activiteit,
iedere derde maandag van de maand om 9:30
uur. Start: 19 september. Plaats: Bibliotheek
Renswoude.
HIGH TEA IN HET KADER VAN DAG VAN DE OUDEREN

SWO organiseert samen met Restaurant
De Hof, Arnhemseweg 3 in Renswoude, op
dinsdag 4 oktober om 13.00 uur een High Tea.
Wilt u anderen ontmoeten, gezellig bijpraten
en ondertussen genieten van diverse hartige
en zoete hapjes met een kopje thee (of koffie)?
Van harte welkom! De eigen bijdrage voor deze
bijeenkomst is €12,50. Opgeven kan door een
mail te sturen voor 20 september naar: info@
swo-sr.nl of telefonisch bij Gerdy van Zanten,
telnr. 06 24 36 67 26. Graag tot ziens!
INFORMATIEAVOND OVER HET LEVENSTESTAMENT

SWO organiseert op woensdag 12 oktober een
themabijeenkomst over het levenstestament.
Notaris Korlaar zal zoveel mogelijk aspecten
van het erfrecht en het levenstestament
behandelen. Er is ruimte om met elkaar in
gesprek te gaan en volop gelegenheid om
vragen te stellen. De avond vindt plaats in De
Breehoek, Marktstraat 59, en begint om 19:00
uur, inloop vanaf 18:45 uur. Toegang is gratis.
U kunt zich voor deze avond aanmelden vóór
maandag 10 oktober door een mail te sturen
naar: info@swo-sr.nl.

de heraut
SWO AGENDA

Woensdag 7 sept: 9.00-9.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
Donderdag 8 sept: 10.00-11.30 uur: Digicafé Scherpenzeel (De Breehoek)
	13.30-15.30 uur: Wandelgroep Scherpenzeel; bij droog weer (De Achthoek)
15.00-16.00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)
15.00-16.00 uur: Koersbal (De Hokhorst)
Vrijdag 9 sept:
9.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
9.30-11.30 uur: Buurtkamer De Vijver (Huis in de Wei)
Maandag 12 sept: 9.15-11.30 uur: Bowlen (Schimmel, Woudenberg)
9.30-11.00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
	13.30-14.30 uur: Scootmobielclub Renswoude; bij droog weer
(De Hokhorst)
	13.30-14.30 uur: Loopgroep korte afstand Renswoude; bij droog weer
(De Hokhorst)
13.30-15.30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer (De Hokhorst)
Dinsdag 13 sept:
09.30-16.00 uur: Samen om Scherpenzeel (De Achthoek)
10.00-11.30 uur: Digicafé Renswoude (Bibliotheek Renswoude)
12.00-13.00 uur: Samen soepen Renswoude (Het Trefpunt)
13.45-16.30 uur: Kaartclub (De Breehoek)
14.00-15.00 uur: Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
14.30-16.30 uur: Welfare SWO (Bibliotheek Renswoude)
Woensdag 14 sept: 9.00-9.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
14.00-16.00 uur: Sjoelen (De Achthoek)
	19.00-20.30 uur: Creatieve workshop Delfts blauw
(Bibliotheek Renswoude)
Donderdag 15 sept:	13.30-15.30 uur: Wandelgroep Scherpenzeel; bij droog weer (De Achthoek)
14.00-16.00 uur: Samen creatief Scherpenzeel (De Achthoek)
15.00-16.00 uur: Dynamic tennis (De Hokhorst)
15.00-16.00 uur: Koersbal (De Hokhorst)
Vrijdag 16 sept:
9.30-11.00 uur: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
9.30-11.30 uur: Buurtkamer De Vijver (Huis in de Wei)
Maandag 19 sept: 9.30-11.00 uur: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
9.30-11.30 uur: Mag ik deze dans van u? (Bibliotheek Renswoude)
	13.30-14.30 uur: Scootmobielclub Renswoude; bij droog weer (De
Hokhorst)
	13.30-14.30 uur: Loopgroep korte afstand Renswoude; bij droog weer
(De Hokhorst)
13.30-15.30 uur: Wandelgroep Renswoude; bij droog weer (De Hokhorst)
Dinsdag 20 sept: 13.45-16.30 uur: Kaartclub (De Breehoek)
14.00-15.00 uur: Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude)
14.30-16.30 uur: Welfare SWO (Bibliotheek Renswoude)
Woensdag 21 sept: 9.00-9.40 uur: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
10.00-12.00 uur: Ontmoetingsgroep Scherpenzeel (De Achthoek)
12.00-13.00 uur: Samen soepen Scherpenzeel (De Breehoek)
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COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien
pootje

SUPER DE LUXE!
“Heeft u uw ontbijt al besteld?” vraagt een vriendelijke jonge vrouw. Uh….ontbijt bestellen?
Hoe werkt dat precies? Ik had de vrij uitgebreide menukaart wel gezien maar wist niet goed
wat ik daar mee aan moest. “U kunt bijtijds gewoon het restaurant bellen en doorgeven wat
u graag wilt eten!”
Een lekker ontbijtje is niet verkeerd, dus pak ik de telefoon. Een aardige dame aan de
andere kant van de lijn neemt mijn bestelling op en vraagt: “Wilt u nog een fruitsalade en
een tussendoortje?” Enigszins verrast zeg ik: “Ja, doe maar!” Hoe laat ik het op mijn kamer
wil hebben? En ja hoor, rond een uur of negen krijg ik een heerlijk ontbijt voorgeschoteld.
Roomservice ten top! Nu ik de smaak letterlijk te pakken heb kies ik alvast een driegangen
maaltijd voor tussen de middag, compleet met soep vooraf en ijs toe.
Rarara, waar ben ik? In een hotel, alleen zonder vakantiesfeer? Ik lig namelijk in het ZGV,
Ziekenhuis Gelderse Vallei, na een operatie. Nou heb ik wel eens vaker in een ziekenhuis
gelegen, maar het eten was dan niet bepaald om over naar huis te schrijven. Dít eten wél!
Frisgroene, een tikkie knapperige broccoli met een romig sausje, een lekker gekruide omelet
en een bakje jus voor over de gekookte aardappels. Mijn oog was duidelijk groter dan mijn
maag, want keurig mijn bord leeg eten is er niet bij. Van het ijsje krijg ik jammer genoeg
maar een paar happen op. ‘Uitbuiken’, zoals mijn opa na het avondeten in zijn Liberty stoel,
doe ik nog nagenietend op mijn bed.
Enthousiast bel ik een uurtje later weer naar het restaurant voor een avondboterham
met salade. Intussen voel ik me met de minuut opknappen, kennelijk dankzij de energie
opleverende maaltijd. Als ik dat aan de verpleegsters aangeef, is één telefoontje naar de arts
voldoende om mij diezelfde middag te ontslaan. Gauw die avondmaaltijd cancelen, inpakken
en wegwezen!
Twee weken later vertel ik glunderend aan de chirurg dat ik inmiddels als vanouds
gemiddeld een uur per dag wandel of fiets (zonder accu!). Alles blijkt verder dik in orde
en blij zeg ik haar gedag. Op de valreep vraag ik: “O ja, waar kan ik aangeven hoe ik de tijd
hier heb ervaren?” “Om een klacht in te dienen, bedoelt u?” vraagt ze. “Nee juist niet!”
zeg ik lachend, “om een compliment te geven aan al het personeel, verplegers, artsen en
anesthesisten en niet te vergeten de koks!”
Met recht noemt het ZGV zich een ‘voedingsziekenhuis’. Je bestelt en eet waar je trek in
hebt, je knapt ervan op én het smaakt naar meer! Super de luxe!
Dus ZGV, ‘Hartelijk bedankt’ maar liever niet ‘Tot ziens’!
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MAAK KANS OP
GROTE PRIJZEN
Van meubelverkoper naar
interieurspecialist.
De showroom is in 10 jaar vervijfvoudigd in
oppervlakte en is uitgegroeid tot een
volwaardige meubelzaak. Door kwaliteit en
persoonlijke aandacht heeft het team van
Van Woerden Wonen bereikt waar zij jaren
geleden van droomden. Dankbaar voor alle
vaste klanten en overtuigd dat zij zonder
hen nooit zo groot waren geworden.

U maakt kans op 10 fantastische prijzen.
Deze zullen zaterdag om 5 uur in de winkel
worden uitgereikt. Met als hoofdprijs een

volledig vergoed aankoopbedrag!*

* tot een waarde van € 5000,-

10 JARIG JUBILEUM
ZATERDAG 1 OKTOBER

14

Het jubileumfeest is op zaterdag 1 oktober.
De winkel is geopend van 10.00 - 18.00 uur.
Er is een hapje, drankje en live muziek. En
met als klap op de vuurpijl de uitreiking van
de maar liefst 10 winnaars van onze
spectaculaire prijzen. Wij zien jullie graag op
1 oktober om deze mijlpaal met ons te
vieren!
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ZATERDAG 17 SEPTEMBER WORLD CLEAN
UP DAY , OPRUIMEN MET EEN MISSIE

afvalbrengstation. De eerste 10 bezoekers
werden ontvangen met een leuke goodiebag.

In heel Nederland zijn er deze dag
opschoonacties.
Vrijwilligers
van
de
werkgroep “Renswoude Schoon” ruimen
wekelijks zwerfafval op.
Voor deze wereld opschoondag vraagt
de werkgroep in samenwerking met de
gemeente opnieuw mededorpsbewoners
om op deze dag samen ons mooie dorp te
ontdoen van zwerfafval. Ook leuk dit met
kinderen te doen. Er zijn ook voor de kinderen
hesjes en handschoenen beschikbaar.

Wethouder Arnold Versteeg van de
gemeente Ede: “Ik heb er alle vertrouwen
in dat zowel voor onze inwoners als voor
ACV het nieuwe reserveringssysteem gaat
werken. De lange wachtrijen behoren nu tot
het verleden.”

De vorige World Clean Up Day zijn er 17
zakken afval ingezameld.
Helpt u een uurtje mee? Tussen 10 en 15
uur kunt u een afvalzak en grijper ophalen
op Elzenhof 16 en hier kan de zak ook weer
ingeleverd worden.
Graag van te voren aanmelden bij Rob van
de Bor 06-46258523 of per mail:
r.van.de.bor@ziggo.nl

PER 1 SEPTEMBER 2022 RESERVEREN
VOOR AFVALBRENGSTATION EDE

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

Vanaf donderdag 1 september werkt
het afvalbrengstation in Ede met een
reserveringssysteem. Vanaf nu kunnen
inwoners van de gemeenten Ede en
Renswoude alleen met een reservering bij
het afvalbrengstation terecht. Zo behoren de
wachttijden en wachtrijen tot het verleden.

ONLINE RESERVEREN

Een afspraak maken kan via de ACV-app en
via www.acv-groep.nl/afvalbrengstation. Op
de online kalender is te zien welke tijdstippen
beschikbaar zijn. Inwoners kunnen het
tijdstip van afval brengen afstemmen op hun
agenda.
AFVALPAS EN RESERVERINGSBEVESTIGING MEE

Bij een bezoek aan het afvalbrengstation
houden bezoekers hun afvalpas en
reserveringsbevestiging bij de hand en
komen ze in de auto met het kenteken uit de
reservering. Door het reserveringssysteem
wordt de capaciteit van het afvalbrengstation
optimaal beschikbaar voor inwoners van
gemeenten Ede en Renswoude.
MEER WETEN?

Meer weten over het reserveringssysteem?
Op
www.acv-groep.nl/afvalbrengstation
vindt u de antwoorden op veelgestelde
vragen.

OPENING

Wethouders Arnold Versteeg van gemeente
Ede en Henk van der Schoor van gemeente
Renswoude waren aanwezig bij de opening
van het nieuwe reserveringssysteem op het
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KLEURPLAAT

Badminton:
De snelste en leukste racket sport voor jong en oud!
Gezocht: Enthousiaste en energieke spelers.

Donderdag 25 augustus starten we met het nieuwe badminton seizoen.
Vind of lijkt badminton je leuk? Kom dan langs een speel met ons mee.
Iedereen is welkom, jong en oud. Je mag tot en met eind september gratis meespelen.
We spelen elke donderdag van 20:00 tot 22:30 uur.
Ben je onder de 18? We hebben een super leuk en gezellige groep jeugdspelers
die je graag verwelkomen op donderdagavond.
De jeugdtrainingen zijn van 19:00 tot 20:00 uur. We hebben rackets liggen.
Trek sportkleding aan en binnen schoenen die geen zwarte zolen hebben.
Tot snel!
Kijk voor meer informatie op: www.svrenswouw.nl
Volg ons op Facebook: www.facebook.com/groups/badmintonrenswoude.

Uw specialist in:
Knikarmschermen Binnenzonwering
Voor vrijblijvende offerte
Mob: 06 41 63 13 97
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(rits) screen

Schuifwanden

rolluiken

terrasoverkapping
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VAN EN IN DE BIEB!
In de bibliotheek is ook Het Trefpunt
gevestigd. Hier organiseren de bibliotheek
of SWO soms alleen soms gezamenlijk
activiteiten.
Elke woensdagmiddag wordt er voorgelezen
aan de jongste kinderen om 15.00 uur.
Opgeven hoeft niet.
RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE

Komende maand bij voldoende deelname
op dinsdag 20 september. 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.
Op vrijdagmiddag 26 augustus begon de
Schilderclub opnieuw na de zomerstop, kom
vrijblijvend even langs om te kijken of het iets
voor u is!
SCHATTENJACHT

In september 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
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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
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.

de heraut
14 SEPTEMBER: CREATIEVE AVOND

In samenwerking met de SWO is er
iedere maand een creatieve activiteit op
woensdagavond. De 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

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. Deze (avond) zal de
inhoud van dit boek door de schrijver Johan
de Kruijff belicht worden aan de hand van
fraaie foto’s en meerdere korte films waarin
ooggetuigen aan het woord zijn. De lezing
start om 20.00 uur en duurt ongeveer tot
21.30 uur.
VOORUITBLIK:
LEESKRING

MAANDAG
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NOVEMBER

OPEN

Op maandagavond 21 november is er de
mogelijkheid om in de bibliotheek een
zogenaamde Open leeskringbijeenkomst bij
te wonen.
Deze is bedoeld om een keer te ervaren
hoe het is om lid te zijn van een leeskring.
Onderwerp van deze leeskringbijeenkomst
is het boek dat centraal staat tijdens
Nederland leest: Mevrouw mijn moeder door
Yvonne Keuls. Dit boek kan vanaf 1 november
bij de bibliotheek worden afgehaald tijdens
openingsuren.
VOORUITBLIK: WOENSDAGOCHTEND 14 DEC OP
BEZOEK BIJ DE AMISH EN MENNONIETEN IN CANADA

door Riet de Jong uit Veenendaal.
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.

ADRES:

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

VOORUITBLIK: WOENSDAGAVOND 9 NOVEMBER

Lezing naar aanleiding van het boek
Afgegrendeld - Spergebied Den Treek in
oorlogstijd.
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BINGO ÉÉN VAN DE NIEUWE ACTIVITEITEN
VAN SWO
Ook bij de Stichting Welzijn Ouderen
Scherpenzeel/Renswoude is men regel
matig op zoek naar nieuwe activiteiten. De
vindingrijkheid is groot want men slaagt er
regelmatig in om nieuwe activiteiten toe te
voegen aan het scala aan activiteiten wat
men momenteel al te bieden heeft. Enkele
jaren geleden was dat voor Renswoude
bijvoorbeeld biljarten, maar ook sjoelen,
rummikub etc. stonden op het programma.
Nieuwe activiteiten in Renswoude zijn o.a.
wandelen voor senioren, de scootmobielclub,
een rollatorwandelclub, kaart- en/of
rummikubmiddagen en bingo.
Enkele van die activiteiten zijn al gestart
en hebben al een aantal senioren weten te
interesseren, en dus is men van start gegaan.
Bingo is ook zo’n activiteit die iedereen
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wel kent, bijvoorbeeld van de tv. Maar
bingo wordt ook ieder jaar georganiseerd
tijdens Koningsdag door SWO en de
Oranjevereniging. Vaak zie je ook dat de één
of andere activiteit, neem in Renswoude
bijvoorbeeld de Kraaienmaaltijd of dit keer
duidelijk vel groterSamen Gezellig, wordt
afgesloten met bingo, iets wat steeds al
gezellig en leuk wordt ervaren. En ja, als je
dan ook nog een leuk prijsje in de wacht kan
slepen is het helemaal prachtig.
Iedere laatste woensdag van de maand wordt
er bingo georganiseerd in “het Trefpunt”
in de bibliotheek aan de Van Reedeweg in
Renswoude.
Het was SWO welzijnswerker Rianne van
Ginkel die met het idee kwam om ook in
Renswoude met bingo te starten. Na vorige
maand voor het eerst gedraaid te hebben
was het woensdagavond weer bingo tijd.
Om 19.00 uur ging de bingo van start en
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www.uitvaar tzorgsimonebeijer.nl

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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rond 21.00 uur was die ten einde. De kosten
bedragen slechts € 3,00 en dat is inclusief
een kopje koffie c.q. thee. Voor liefhebbers
bestaat nu de mogelijkheid om in een
ontspannen sfeer gezellig een avond bingo
te spelen en daarbij is het ook nog mogelijk
om mooie prijzen in de wacht te slepen.
De animo voor bingo was duidelijk groter
want er waren zestien personen, die een
gokje waagden.
Marjan de Koning, die samen met Reina Bos
de organisatie voor hun rekening nemen,
opende de bingoavond nadat men eerst
genoten had van een kopje koffie of thee.
Marjan: “We doen kalm aan, anders zijn we
te vroeg klaar”.
De reacties van de deelnemers was erg
positief. Riet Grootveld, en echte bingo
liefhebber die daarvoor ook wel naar
Veenendaal, Leusden en Tiel gaat : “Ze
zouden dit meer moeten doen. Het is echt
leuk dat dit nu opgestart is. Nog liever zag ik
dat dit tot 22.00 uur doorging”.
Mevrouw Veldhuizen, die ook wel voor de
bingo naar Veenendaal gaat- waar haar
dochter de bingo draait -, zegt: “Het is
gewoon leuk om te doen. Vorige keer kon ik
er niet bij zijn want ik had een verjaardag van
mijn kleindochter. Het is toch even weer wat
anders”.
Voor Riet van Mastrigt is het de eerste keer.
Je bent bij elkaar en het is gezellig. Het is
gewoon een stukje afleiding. Je bent toch
even weg.
Vorige keer deed Rebecca Oostenbrugge
het erg goed, want ze won drie prijzen. “Ik
kom hier voor de gezelligheid, ik zit anders
toch ook de hele dag alleen”.
Willem Brunt is de enige man tussen alle
dames. Hij was er de eerste keer ook bij.
Brunt: “Het is gewoon leuk om te doen en

het is ook een stuk gezelligheid. Contact
met anderen is ook heel belangrijk op onze
leeftijd. Ook ik woon alleen en moet dus ook
wel een beetje aan de geestelijke gezondheid
denken”. En even later zit ook Willem achter
z’n bingoplankje, wachtend op de juiste
cijfers die hij voor zich heeft.
Mevrouw Hulst is er ook voor de tweede keer
en wacht op de juiste cijfers. “Ja, de vorige
keer was het ook heel gezellig en het is leuk
om dit te doen."
Na afloop vertelt Marjan de Koning dat het
de eerste keer best een waagstuk was. Het
was toen nogal erg warm en toen hadden
we maar 8 personen, gelukkig waren het
er dit keer al een stuk meer en wie weet via
en stukje reclame in de krant, dat volgende
maand er weer meer zijn.

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Volg onze acties via
Facebook @nijborgrijg
Waarborg in kwaliteit
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10 SEPTEMBER OPEN MIDDAG MUZIEKSCHOOL
Altijd al een instrument willen spelen?
De
Muziekschool
Renswoude
geeft
muzieklessen voor jong en oud, beginner en
gevorderden.
Op 10 september van 13.00 uur tot 15.00
uur is er weer een open middag. Tijdens
deze open middag kunt u informatie over de
lessen krijgen, luisteren naar muziek en is er
gelegenheid om zelf een instrument uit te
proberen. De open middag wordt gehouden
in de bibliotheek van Renswoude aan de Van
Reedeweg 77.
Kom ook, de koffie en limonade staat klaar.
De muziekschool geeft les in piano, orgel,
zang, akoestische gitaar, elektrische en
basgitaar, blokfluit en dwarsfluit.

Dinsdagavond 18.45-20.00 (groep 7)
Woensdagavond 18.30-19.45 (groep 6)
Vrijdagavond 19.30-21.00 (groep 8 & 1e klas)
Kan jij de avond van jouw groep niet, dan ben je
ook welkom op een andere avond, een groep
hoger of lager. Ook worden jullie uitgenodigd
voor de gemeentedag op 17 september en de
startdienst van het winterwerk op zondag 18
september in de Koepelkerk de dienst begint
om 09.30
Heb je vragen? bel of mail naar Adrie van
Manen 0628146790/ jeugdouderling01@
hervormdrenswoude.nl
Wij kijken uit naar jullie komst!

Meer informatie op www.muziekschoolrenswoude.nl

JEUGDCLUB 'IMMANUEL'
Hey jij daar.... De clubs beginnen weer, kom
je ook?
Jeugdclub 'Immanuel' gaat in de week van 18
september weer van start!
De clubs zijn voor alle kinderen vanaf 7 t/m
12 jaar.
Je bent van harte welkom in gebouw
Rehoboth op de volgende tijden:
Maandagavond 17.45-19.00 (groep 5)
Dinsdagavond 17.45-19.00 (groep 4)

U kunt ons bereiken op:
06-20514111 / 06-30121808
Voor meer informatie of voor direct
een auto!
www.vanedekoeriers.nl

 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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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

Hebben uw tuinplanten ook zo geleden van de
warmte?
Dan hebben wij veel nieuwe tuinplanten voor u.
Vanaf 1 tot 10 euro, te koop aan de Kastanjelaan 41.
Open van ma - za, zelfbediening.

Bza, hhhulp voor minimaal 4 uur per week.
Werk netjes en goed. Voor info app of bel gerust,
0647143678.

Ook tijdens de kunstroute verkocht ik weer heel
wat zelfgeschilderde kaarten die u kunt versturen
voor alle mogelijke gelegenheden. U vindt ze bij mij
op de Lijsterbeslaan 1 onder de carport. Wisselgeld
aanwezig. Prijs €2.95. Boekenleggers € 1.95. U bent
van harte welkom.

Verloren: Dom dom, na het tuinieren snoei
gereedschap op het dak van de auto neerleggen en
dan naar Intratuin rijden voor nieuwe plantjes....
Dus zijn we onderweg een snoeischaar, snoeimes en
foedraal verloren! Wie heeft het toevallig gevonden
en wil het heel graag terug geven aan ons?
Hennie (06 39 33 99 14) en paps

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

Ik ben Marjolein Goedegebuur en op 28 september
gaan ik en mijn vriend trouwen. Mijn schoonouders
wonen in Pakistan en als alles goed gaat met het
verkrijgen van een visum zullen zij bij de bruiloft
aanwezig kunnen zijn. Daarom zijn we dringend op
zoek naar een vakantiewoning of iets dergelijks waar
zij kunnen verblijven tijdens hun verblijf hier. Het
gaat om een plek voor 4 personen en het zal dan om
2 weken gaan vanaf ongeveer 24 september in de
omgeving van Veenendaal.
We hopen op deze manier mensen te bereiken die
zelf iets hebben of iets weten. Tips graag via mijn
mailadres: goedegebuurmarjolein@gmail.com.
We hopen op jullie reacties en alvast bedankt voor
het meedenken!
Groeten, Chris Michael & Marjolein Goedegebuur
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Op vrijdag 9 september hoopt onze leuke, lieve,
knappe, kwieke en zorgzame (overgroot)oma Riek
van de Vendel de mooie leeftijd van 95 jaar te
bereiken! Wilt u haar verrassen, stuur een kaartje
naar van Arckelweg 26, 3927 BP Renswoude

Heeft u nog speelgoed liggen wat niet meer gebruikt
wordt?
Kringloop Renswoude aan de Molenstraat 17A
ontvangt dit heel graag!
Ook meubels die u weg wilt doen en nog netjes zijn
kunt u bij ons brengen.
Inleveren goederen vrijdag en zaterdagmorgen
10:00 tot 12:00 uur.
Voor ophalen van goederen mail:
Kringlooprenswoude@gmail.com of
vvvttbel: 06-83491992

Vertrouwd adres
in Renswoude
26Adv. AGM (kl) A6-li 2020-02.indd
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GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 15 SEPTEMBER
VÓÓR 19.00 UUR
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Kom jij ons team versterken?
Coop van Beek in Renswoude is opzoek naar:

Kassa medewerk(st)er voor 16-37uur
Coop Renswoude is een gezellige dorpssupermarkt waar
vriendelijkheid hoog in het vaandel staat. Het echte ‘ons kent
ons’ gevoel is van toepassing en we maken dan ook graag een
praatje met onze klanten.
Wat bieden wij?
- Een gezellige werksfeer
- 10% korting op je eigen boodschappen
- Enthousiaste collega’s
- Marktconform salaris
Wat verwachten wij van jou?
- Je bent klantvriendelijk en flexibel
- Je kunt goed samenwerken
- Je wilt graag in een supermarkt werken
- Je hebt aandacht voor details

Voel jij je aangesproken en lijkt het je leuk om ons gezellige
team te komen versterken? Neem dan contact op met de
ondernemer:
Arnold van Beek
arnoldvanbeek71@gmail.com
06-22 49 93 50

