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In oktober is normaal gesproken het lied van Gerard
Cox heel actueel. Ik bedoel natuurlijk “’t Is weer voorbij
die mooie zomer…”. Dit lied is zo bekend dat u het, bij
het lezen van de titel, al in uw hoofd meezingt. 
Maar dit jaar moeten we het zingen van dat lied toch
nog even uitstellen. De prachtige zomer die we hebben
gehad, kreeg een vervolg in een lange en mooie
nazomer. Terwijl ik dit artikel schrijf, wijst de
thermometer nog steeds bijna 20 graden aan.
Inmiddels zijn vrijwel alle eikels uit de bomen gevallen
en krijgen veel bomen toch een mooie herfstkleur.

In een tijd waarin energie en boodschappen flink
duurder worden, komt een steeds groter wordende
groep mensen in de (financiële) problemen. 
De overheid compenseert bijvoorbeeld hoge
energiekosten voor mensen met een smalle beurs. 
Als u hulp nodig heeft om te bepalen of u voor deze
compensatie in aanmerking komt of hulp nodig heeft
bij het aanvragen van de energietoeslag, dan kunt u
contact opnemen met onze welzijnswerkers Martine van
Garderen of Rianne van Ginkel. 

Sinds 1 september is het bestuur van SWO-sr weer
voltallig. In deze nieuwsbrief kunt u kennismaken met
twee nieuwe bestuursleden. Als bestuur zijn wij blij dat
we gemotiveerde en betrokken mensen voor deze
bestuursfuncties hebben gevonden. Wij doen er, samen
met de welzijnswerkers, coördinatoren en vrijwilligers,
alles aan om inwoners van Scherpenzeel en Renswoude
te ondersteunen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen functioneren. Ons motto is niet voor niets:
‘Iedereen doet ertoe’. 

Kees Eskes, bestuurslid PR en communicatie
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SAMEN GEZELLIG
Heerlijk eten en elkaar ontmoeten op donderdag 3 november
vanaf 17:30 uur (inloop 17:00 uur) in Brasserie De Kraai! De kosten
bedragen €17,50 (incl. 1 drankje). Aanmelden: in de bibliotheek
(Renswoude) of telefonisch bij Nora Koenen, telnr. 06 31 15 90 29. 

KAARTCLUB
Wekelijks kunt u kaarten op de dinsdagmiddag van 13:45 uur
tot 16:30 uur in het Grand café van de Breehoek te Scherpenzeel.
Er is nog plaats voor nieuwe mensen. Neem voor meer informatie
contact op met de coördinator Bert Leppers, telnr. 06 20 78 28 92.

A C T U E E L

CREATIEVE WORKSHOP
Woensdag 16 november kunt u van 19:00 tot 20:30 uur
deelnemen aan de workshop bijenwaskaarten maken. Geef u op
via de mail: renswoude@bibliotheekzout.nl of in de bibliotheek van
Renswoude. Vol=vol. Kosten bedragen €3,- inclusief koffie of thee.

FILMMIDDAG
Vrijdag 25 november vindt de eerste filmmiddag plaats, in De
Hokhorst te Renswoude. Aanvang: 13:30 uur, zaal open vanaf 13:15
uur. Entree: €8,- (bij binnenkomst contant betalen), inclusief twee
consumpties. Meld u aan vóór 23 november via info@swo-sr.nl. 

De volgende activiteiten vinden in november plaats. Ook als u niet eerder hebt deelgenomen,
bent u van harte welkom. Wilt u vooraf meer informatie? Kijk dan op onze website. 

NAH-CAFÉ
Maandag 28 november praten we in het NAH-café na over de
onderwerpen die Hans van Dam heeft besproken tijdens de
bijeenkomst van 31 oktober. 
Welkom vanaf 19:00 uur in de bibliotheek van Renswoude. 

mailto:renswoude@bibliotheekzout.nl
mailto:info@swo-sr.nl
https://swo-sr.nl/


WEKELIJKS

MAANDAG (7, 14, 21 en 28 november)
09:30 tot 11:00 uur
13:30 tot 14:30 uur
13:30 tot 14:30 uur 
13:30 tot 15:30 uur 

DINSDAG (1, 8, 15, 22 en 29 november)
13:45 tot 16:30 uur 
14:00 tot 15:00 uur 
14:30 tot 16:30 uur 

WOENSDAG (2, 9, 16, 23 en 30 november)
09:00 tot 9:40 uur
10:00 tot 12:00 uur

DONDERDAG (3, 10, 17 en 24 november)
13:30 tot 15:30 uur
15:00 tot 16:00 uur
15:00 tot 16:00 uur

VRIJDAG (4, 11, 18 en 25 november)
09:30 tot 11:00 uur
09:30 tot 11:30 uur 

A G E N D A

: Creatieve inloop (Bibliotheek Renswoude)
: Loopgroep korte afstand R'woude; bij droog weer (De Hokhorst)
: Scootmobielclub (De Hokhorst)
: Wandelgroep Renswoude; alleen bij droog weer (De Hokhorst)

: Kaartclub (De Breehoek)
: Trefpuntbalie (Bibliotheek Renswoude) 
: Welfare SWO (Het Trefpunt)

: Bewegen voor ouderen (De Achthoek)
: Ontmoetingsgroep S'zeel (De Achthoek)

: Wandelgroep Scherpenzeel; alleen bij droog weer (De Achthoek)
: Dynamic tennis (De Hokhorst)
: Koersbal (De Hokhorst)
 

: Taalcafé (Bibliotheek Renswoude)
: Buurtkamer De Vijver (Huis in de Wei) 
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https://swo-sr.nl/trefpuntbalie/


A G E N D A

TWEEWEKELIJKS
MAANDAG 7 en 21 november
09:15 tot 11:30 uur
DINSDAG 8 en 22 november
10:00 tot 11:30 uur 
WOENSDAG 9 en 23 november
14:00 tot 16:00 uur
DONDERDAG 3 en 17 november
14:00 tot 16:00 uur
DONDERDAG 3 en 17 november
10:00 tot 11:30 uur  

MAANDELIJKS
VRIJDAG 4 november
14:00 tot 16:00 uur
DINSDAG 8 november
12:00 tot 13:00 uur
WOENSDAG 16 november
12:00 tot 13:00 uur
DONDERDAG 17 november
17:15 uur
MAANDAG 21 november
09:30 tot 11:30 uur
WOENSDAG 30 november
19:00 tot 21:00 uur

EENMALIG IN NOVEMBER
VRIJDAG 4 november
9:00 tot 17:00 uur
ZATERDAG 12 november
11:00 tot 13:30 uur
WOENSDAG 16 november
19:00 uur
VRIJDAG 25 november
13:30 uur
MAANDAG 28 november
19:00 tot 20:30 uur

: Bowlen (Schimmel, Woudenberg)

: Digicafé Renswoude (Bibliotheek)

: Sjoelen (De Achthoek)

: Samen creatief: ontmoeting, gezelligheid en samen creatief bezig zijn (De Achthoek)

: Digicafé Scherpenzeel (De Breehoek)

: Repaircafé (De Breehoek)

: Samen soepen Renswoude (Het Trefpunt)

: Samen soepen Scherpenzeel (De Breehoek)

: Samen eten (De Hokhorst)

: Mag ik deze dans van u? (Bibliotheek Renswoude)

: Bingoavond (Het Trefpunt)

: Rijbewijskeuringen 75+ (Huis in de Wei)

: High tea en uitreiking Mantelzorgwaardering (Het Trefpunt)

: Creatieve workshop Bijenwaskaarten maken (Bibliotheek Renswoude)

: Filmmiddag (De Hokhorst)

: NAH-café (Bibliotheek Renswoude)
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REPAIRCAFÉ

Gooi kapotte elektrische apparaten, kleine meubeltjes en
kleding niet meteen weg, maar breng deze spullen in bij het
Repaircafé. Het Repaircafé is er iedere eerste vrijdag van de
maand (04/11) van 14.00 tot 16.00 uur in  De Breehoek.

RIJBEWIJSKEURINGEN

Automobilisten (75+) kunnen zich in Het Huis in de Wei  via
Regelzorg Rijbewijskeuringen op vrijdag 4 november en
vrijdag 2 december medisch laten keuren voor de verlenging
van hun rijbewijs.

U I T G E L I C H T

SPELLETJESMIDDAGEN IN RENSWOUDE

Kom gezellig op vrijdagmiddag tussen 14:00 en 15:30 uur
sjoelen of een spelletje Rummikub spelen in de Bibliotheek van
Renswoude. De spelletjesmiddagen vinden wekelijks plaats.
Deze maand welkom op 4, 11, 18 en 25 november.

KERSTDINER: SAFE THE DATE!

Eindelijk - na twee jaar niet - kan het weer: het SWO-kerstdiner. Tijd,
locatie en kosten worden nog bekend gemaakt, maar reserveer alvast
de datum: 12 december. De Ontspanningscommissie kijkt ernaar
uit u dan te begroeten en samen van het kerstdiner te genieten. 
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MANTELZORGWAARDERING

Zaterdag 12 november van 11:00 tot 13:30 uur is er voor alle
mantelzorgers een high tea in het Trefpunt. Tevens vindt dan de
uitreiking van de Mantelzorgwaardering plaats. Bij verhindering
kunt u de Mantelzorgwaardering later bij de Trefpuntbalie ophalen.

https://swo-sr.nl/repaircafe/
https://www.regelzorg.nl/rijbewijs-keuringen/rijbewijskeuring-klein-groot-senioren-vanaf-75-jaar
https://swo-sr.nl/trefpuntbalie/


Mijn naam is Ingrid Riezebos. Ik woon nu bijna 20 jaar in
Renswoude. Daarvoor heb ik ruim 20 jaar in Scherpenzeel
gewoond. 
Eind vorig jaar ben ik gestopt met werken, waardoor ik iets
ruimer in mijn vrije tijd kwam te zitten. Mijn plan was om op
termijn wat vrijwilligerswerk op te pakken. In maart van dit
jaar werd ik benaderd voor de bestuursfunctie van secretaris.

V A N U I T  H E T  B E S T U U R

INGRID RIEZEBOS

Vanaf 1 september 2022 is de vacature van secretaris in het bestuur ingevuld en heeft er een
mutatie plaatsgevonden in het bestuur van SWO. Op die datum hebben we na negen jaar afscheid
genomen van Tosca van Bussel (zie vorige nieuwsbrief); haar vervanger is Anneke Heemskerk.
Ingrid Riezebos is de nieuwe secretaris in het bestuur. Het is soms lastig om bestuursvacatures
ingevuld te krijgen. We zijn dan ook heel blij dat we weer een voltallige bezetting hebben met
gemotiveerde en betrokken mensen. Graag stellen de nieuwe bestuursleden zich voor:
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De maatschappelijke betrokkenheid op het gebied van welzijn voor zowel Scherpenzeel alsook
Renswoude sprak mij erg aan. Na een kennismaking met de voorzitter en het bijwonen van een
bestuursvergadering was de beslissing dan ook snel gemaakt. Vanaf april woon ik de vergaderingen
al bij en per 1 september ben ik gestart als secretaris van SWO.

ANNEKE HEEMSKERK
Mijn naam is Anneke Heemskerk (1950) en sinds september
2022 de opvolgster van Tosca van Bussel als bestuurslid Advies
& Ondersteuning. Opgegroeid in Noordwijkerhout in een
bloembollenkwekersgezin, getrouwd met een bloembollen-
kweker, moeder van twee zoons en oma van twee kleinzoons.
Opgeleid als verpleegkundige A en afgestudeerd MSc aan de
Universiteit voor Humanistiek, richting Kritische Organisatie 
Studies. Wij zijn in 1987 in Woudenberg komen wonen om daar een milieuvriendelijke kwekerij in
Crocosmia’s te beginnen. Sinds 2005 woonachtig in Scherpenzeel, toen onze jongste zoon (in 2018
overleden, maar schoondochter zet het bedrijf voort) de kwekerij overnam. Alleen de veredeling
van de Crocosmia’s hebben we ondergebracht in Vallei Collection, waarvoor ik nog de boekhouding
en algemene zaken doe. Daarnaast ben ik in 2019 als ouderenvoorlichter begonnen bij de SWO-sr.
Organiseren is mij op het lijf geschreven en door alle ervaringen in bedrijfsleven en allerlei
besturen intussen van vele markten thuis. Het is dan ook een uitdaging om me in te zetten voor
SWO-sr en te zien wat SWO-sr en ook wij als bestuur voor de inwoners van Scherpenzeel en
Renswoude kunnen betekenen in het steeds veranderende sociale domein Welzijn.
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Bedankt voor uw stem! 
Dankzij u krijgt SWO-SR het mooie bedrag van €742,81

R A B O  C L U B S U P P O R T

Door Rabo ClubSupport kunnen wij nog meer investeren in het project Maatje Dementie



Wat begon met een handje vol mensen is
inmiddels uitgegroeid tot een mooie groep van
gemiddeld 15 personen. 
Samen soepen is gezellig samen soep eten met
een stokbroodje voor maar €1,- per keer.

De medewerkers van het Grand Café in de
Breehoek en een van de bestuursleden van de
SWO blijven actief om iedereen, onder andere
de weekmarktbezoekers, uit te nodigen voor
de soep. Met als resultaat dat er elke maand
weer nieuwe gezichten te zien zijn. En ... er
kunnen nog veel meer mensen bij!

Iedere derde woensdag van de maand om
12:00 uur bent u uitgenodigd om samen te
soepen in het Grand Café. Iedereen, jong en
wat ouder, is welkom!

Samen soepen is er ook in Renswoude: iedere
tweede dinsdag van de maand om 12:00 uur in
Het Trefpunt. 

S W O - A C T I V I T E I T E N :  T E R U G B L I K  E N  O P R O E P

SAMEN SOEPEN S'ZEEL
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DRINGENDE OPROEP
Omdat diverse bezoekdames (tijdelijk moeten)
stoppen, zijn we heel dringend op zoek naar
uitbreiding van ons team dat momenteel een
beetje overbelast raakt. Het gaat om bezoekjes
aan jarigen 80+. U kunt mensen heel blij
maken, maar er zelf ook veel gezelligheid aan
beleven. Het zou erg jammer zijn als geen
bezoekje meer kan worden gebracht; dat wordt
namelijk zeer op prijs gesteld! Gemiddeld gaat
het om circa drie bezoekjes per maand. Datum
en tijd zijn in overleg in te delen, dus geen
vaste dagen. Lijkt het u leuk om het team te
komen versterken, of weet u iemand die dat
zou willen, dan graag een telefoontje of appje
naar Letty Buist, tel. 06 33 73 84 39.

WORKSHOP HERFSTSTUK
De creatieve avond op 10 oktober
was een succes: 37 deelnemers
zijn blij naar huis gegaan met een
prachtig herfstig tafelstuk. 

https://swo-sr.nl/samensoepen/


Bert Haanstra’s filmklassieker Fanfare is, met 2,6 miljoen bioscoopbezoekers, nog steeds de op
een na meest bezochte Nederlandse speelfilm aller tijden. De speelfilm behoort tot de
mijlpalen uit de Nederlandse filmgeschiedenis. Fanfare werd opgenomen in het waterdorp
Giethoorn, de slotscène vond in het dorp Diever plaats. Voor enkele binnenopnamen week
men uit naar de Cinetone studio’s in Amsterdam. Op 23 oktober 1958 ging de speelfilm in het
Amsterdamse Tuschinski theater in première. In het voorprogramma was er de première van
een andere film van Haanstra, diens vrije film Glas (eveneens uit 1958) waarvoor de cineast in
1960 een Oscar won.

Beleef de avond van de filmpremières van beide films opnieuw op vrijdag 25 november in
De Hokhorst te Renswoude. Ronald van de Vate, oud-Scherpenzeler en Haanstrakenner, houdt
voorafgaand aan de films een inleiding. Van de Vate heeft inmiddels drie boeken over Bert
Haanstra geschreven, te weten ‘In het voetspoor van Bert Haanstra’ (2016), ‘De Zomerse
Fanfare van 1958’ (2018) en ‘Hart voor glas’ dat op 4 oktober jongstleden uitkwam. 

Filmmiddag: Datum: 25 november. Tijd: 13:30 uur, zaal open vanaf 13:15 uur. Locatie:
Sportcafé De Hokhorst te Renswoude. Entree € 8,00, incl. twee consumpties (betaling contant
bij binnenkomst). Aanmelden: stuur vóór 23 november een e-mail naar info@swo-sr.nl. 

GA MEE TERUG NAAR DE ZOMERSE FANFARE VAN '58

F I L M M I D D A G :  B E R T  H A A N S T R A
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Elektronisch deurslot: Indien u gebruikmaakt/gebruik gaat maken van een thuiszorg-
organisatie, dan adviseren wij u om daar te informeren naar de mogelijkheden. Ook kunt
u zelf een elektronisch deurslot (laten) installeren. Elektronische deursloten kunnen
worden ontgrendeld via een app op de mobiel van een zorgverlener, mantelzorger of
familielid. Veelal is hier, naast de aanschafkosten, ook sprake van een abonnementstarief.
Klik hier voor een voorbeeld. 
Sleutelkluis met keurmerk: Wilt u geen elektronisch deurslot en moet u toch gebruikmaken
van een sleutelkluis? Dan luidt het advies van de politie: ‘Hang uw sleutelkluis buiten het
zicht, let bij de aanschaf op de kwaliteit van het sleutelkastje en kies alleen voor gekeurde
sleutelkluisjes (SKG keurmerk en goedgekeurd door het Politiekeurmerk PKVW)’. Door hier
te klikken komt u op een website met SKG goedgekeurde sleutelkluisjes. 

In onze vorige nieuwsbrief is - in het kader van de Week van de Veiligheid - kort aandacht
besteed aan het sleutelkastje. Mensen die daar gebruik van (moeten) maken, zijn veelal
kwetsbaar. Dat komt ook, doordat ouderen langer in hun eigen huis blijven wonen. In dit
artikel komen wij (nogmaals) terug op de sleutelkastjes.

Ons is bekend dat afgelopen zomer is ingebroken bij een oudere persoon door simpelweg een
sleutelkastje te kraken. Hoewel aan elk sleutelkastje een risico zit, geeft de politie aan dat het
voor inbrekers met name eenvoudig is om goedkope sleutelkastjes open te breken. Zo zijn er
sleutelkastjes verkrijgbaar die vaak niet meer kosten dan enkele tientjes. Maakt u gebruik van
een goedkoop sleutelkastje, dan adviseren wij om uw sleutelkastje te vervangen door een type
dat u beter beschermt tegen inbraak. Kent u iemand die gebruikmaakt van een goedkoop
sleutelkastje, dan vragen wij u om hem/haar op de hoogte te brengen van de risico’s en te
adviseren om dit sleutelkastje te vervangen door een robuuster type. 

Mogelijke oplossingen zijn: 

Al deze oplossingen zijn duurder (meer dan € 100,-), dan een eenvoudig sleutelkluisje van €
20,- tot € 50,-, maar de materiële en vooral de emotionele schade die door een inbraak wordt
veroorzaakt, is meestal veel groter dan de aanschafprijs van een goede toegangsbeveiliging.
Wanneer u uw sleutelkluisje wilt vervangen of wilt (laten) monteren en daar hulp bij nodig
heeft, dan kunt u een beroep doen op de SWO-sr klussendienst: 06 57 12 86 88.

SLEUTELKASTJES

V E I L I G H E I D
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https://www.curadomi.nl/ons-zorgaanbod/veilige-toegang
https://www.politiekeurmerk.nl/2021/07/14/hoe-kies-ik-een-veilige-sleutelkluis/
https://productenlijst.politiekeurmerk.nl/products?types%5B0%5D=21
https://swo-sr.nl/klusdienst/


Op woensdagavond 9 november staat bij het Alzheimer Café de Mantelzorger centraal.
Mantelzorgers zorgen vaak voor een ziek familielid, vriend of buur. Vaak vinden ze de zorg
vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het is bijzonder en verdient waardering. 
 
Onze gastspreker is Eric Jansen. Hij neemt ons deze avond mee in zijn ervaringen als
mantelzorger van zijn moeder die lijdt aan dementie. Om de bezoeken aan zijn moeder te
verwerken, is Eric gedichten gaan schrijven. Daarin komt het proces van dementie van zijn
moeder aan bod en hoe hij daarmee moest leren omgaan. Eric zal deze avond enkele
gedichten aan ons voorlezen uit zijn inmiddels uitgegeven gedichtenbundel
‘Geheugenheimwee’.

Wij nodigen u van harte uit op deze avond. Gratis toegang en aanmelden is niet nodig.
Inloop vanaf 19:00 uur. Einde bijeenkomst: 21:00 uur.
Adres: Theeschenkerij Eldorado, Griftdijk 29, 3931 MC Woudenberg.

Wilt u meer informatie? Mail dan naar ac.woudenberg-scherpenzeel@alzheimervrijwilligers.nl.
Voor eventueel benodigd vervoer kan de coördinator Hulpdienst Ouderen Vervoer gebeld
worden (mw. J. Valkenburg. Telefoon: 033 286 2273).

DAG VAN DE MANTELZORG CENTRAAL

A L Z H E I M E R  C A F É  W O U D E N B E R G - S C H E R P E N Z E E L
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 N I E U W S  V A N U I T  D E  B I B L I O T H E E K

TAAL, THEE EN KOFFIE
Taal, Thee & Koffie wordt georganiseerd voor
mensen die graag beter Nederlands willen
spreken. In kleine groepjes (maximaal 4
deelnemers en een begeleider) wordt op
informele wijze Nederlands gesproken over
alledaagse onderwerpen. De bijeenkomst is
voor iedereen die zijn of haar mondelinge
taalvaardigheid wil verbeteren.

Taal, Thee & Koffie is aangesloten bij Het begint
met taal een landelijke organisatie die zorgt
voor materialen, begeleiding en scholing van
de vrijwilligers. Taal, Thee & Koffie is een
initiatief van de Bibliotheek Scherpenzeel en er
wordt nauw samengewerkt met verschillende
andere lokale maatschappelijke organisaties.
De bijeenkomsten vinden iedere dinsdag van
19.00 tot 20.00 uur plaats in de Scherpenzeelse
Bibliotheek. Deelname is gratis. Aanmelden is
niet nodig.

NEDERLAND LEEST
Een boek, duizend gesprekken

In november leest heel Nederland tijdens de
campagne Nederland Leest hetzelfde boek. Dit
jaar is dat Mevrouw mijn moeder van Yvonne
Keuls, een meeslepend en ontroerend verhaal
over de Indische wortels van Keuls' familie,
over de repatriëring naar Nederland, de
vestiging van het gezin in Den Haag en de
herinneringen en verhalen van vroeger.

Mevrouw mijn moeder is een ode aan de
vertelkunst - een prachtig, met veel humor
geschreven, persoonlijk en ontwapenend boek
dat bekroond werd met de Publieksprijs 1999.
Het wordt gebruikt om gesprekken op gang te
brengen en lezers met elkaar te verbinden. 
Het is het jaarlijks cadeau voor leden én
bezoekers van de bibliotheek dat in november
voor u klaar ligt, zolang de voorraad strekt!
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