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DE ZOMER EN VAKANTIES KOMEN ER ALWEER AAN! 

Voor u ligt alweer de derde 

woonkrant van het jaar en het jaar 

is ook alweer bijna halverwege. De 

zomervakanties komen er al weer 

aan en de dagen worden ook steeds 

langer. Kortom een mooie periode 

ligt weer voor ons. 

Op de woningmarkt zien wij dat de 

woningen nog steeds snel en goed 

verkocht worden. De rentes zijn dan 

wel wat stijgende, maar wel zijn ze 

historisch gezien nog steeds laag. De 

oorlog in Oekraïne speelt natuurlijk 

ook een rol, waarbij de gasprijzen 

stijgen, maar er ook onzekerheid is 

ontstaan hoe het nu verder gaat in de 

wereld. Kortom we staan misschien 

wel op een tweesprong met welke 

kant het op zal gaan. Stijgen we toch 

weer verder door qua prijzen door het 

woning tekort of stabiliseert het. 

Wij zijn de afgelopen periode weer 

druk geweest met vele taxaties 

en woning aan,- en verkopen. 

Daarnaast was er halverwege 

mei een inloopavond over het 

bestemmingsplan van de Nieuwe 

Koepel dus het ziet er naar uit dat 

ook dat steeds verder opgepakt 

wordt. 

De lente / zomerperiode is altijd de 

tijd dat de woningen op zijn mooist 

gepresenteerd worden. De tuin liggen 

er goed bij, alles is in bloei, en met 

een zonnetje door de tuin lopen 

is natuurlijk voor ons als makelaar 

ook altijd heerlijk. Wij hopen dan 

ook op een mooie lange lente en 

zomerperiode met ook nog eens een 

lange nazomer. 

De komende periode kunt u ook 

genieten van allerlei activiteiten in 

de dorpen. Zo is er in Scherpenzeel 

de wielerronde en in Woudenberg 

uiteraard weer Haantjesdag maar 

ook Het Theaterspektakel Sanne en 

het Regiobank Poortzangers festival 

waarvoor verderop in de krant meer 

info. 

Kortom onze omgeving is een 

levendige omgeving waar altijd wat 

te beleven is en zo gaan we dan ook 

heerlijk de zomermaanden tegemoet. 
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Type woning:

Bouwjaar:

Perceeloppervlakte:

Woonoppervlakte:  

Inhoud: 

Kamers: 

Tuin:

Vraagprijs: 

  SLINGERSLAAN 11, SCHERPENZEEL  

Midden

Circa 1967

140m2

83m2  

309m3

Vier (drie slaapkamers)

Oosten

€ 315.000,- k.k.

Ben jij op zoek naar een zeer goed onderhouden middenwoning? Wil jij een moderne keuken, leuke brede en mooi aangelegde tuin met grote 

berging? Wil jij kunststof kozijnen en volledige dubbele beglazing? Wil jij ook vloer en dakisolatie? Kom dan eens kijken op de Slingerslaan 11 en laat 

je verrassen door deze leuke starterswoning. 

Wij nemen je graag mee door de woning. Via de entree kom je in de hal met toegang naar de meterkast(uitgebreid i.v.m. de nieuwe keuken) het 

toilet en trapopgang. De woonkamer is lekker ruim en licht en de houtenbalklaag van de verdiepingsvloer is enkele jaren deels vervangen. De keuken 

is open gemaakt en hierdoor heb je ruime eethoek met contact met de keuken. De keuken is in een hoekopstelling geplaatst en voorzien van een 

vaatwasser, koelkast, oven, vijf pits gas kookstel en afzuigkap. Voor snel warm water is er een extra close-inn boiler geplaatst. Via de keuken kom je 

in de brede tuin op het oosten. De tuin is mooi aangelegd en is ook via een achterom bereikbaar. Over de gehele breedte van de tuin is de schuur 

geplaatst die bestaat uit een deel afgesloten berging en deels overkapping. 

Op de eerste verdieping zijn er drie goede slaapkamers en een badkamer. De badkamer is wat eenvoudig met een douche en wastafel, maar is zeker 

nog zeer functioneel. De huidige bewoners hebben een goede vaste trap naar de tweede verdieping gerealiseerd. Hierdoor is er sprake van een goed 

begaanbare zolderverdieping waar ook de cv-ketel zich bevindt. Ook kan je er voor kiezen om hier een dakkapel te plaatsen zodat je er ook een 

zolderkamer van kan maken.

Kortom ben jij op zoek naar die goed onderhouden en leuke middenwoning? Wil jij met vijf minuutjes fietsen in het centrum staan of juist in het 

buitengebied van Scherpenzeel? Dan zien wij je graag op de Slingerslaan 11 verschijnen. 
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Emmastraat 1 - 3931 EC Woudenberg T 033 286 7911 E info@brouwerwoudenberg.nl I www.brouwerwoudenberg.nl

VLOEREN | GORDIJNEN | INBETWEENS | RAAMDECORATIE | KARPETTEN | BEHANG | ZONWERING

Raamdecoratie, vloeren, karpetten, behang en zonwering. Bij Brouwer geef je jouw interieur in één keer de gezelligste sfeer! Samen met onze adviseur.

HET HELE PLAATJE IN 
EEN KEER GEREGELD
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Bent u op zoek naar een woning waar het mogelijk is om gelijkvloers wonen te realiseren? Of wilt u graag een werkkamer op de begane grond 

uitkijkend op uw tuin? Wilt u een royale uitgebouwde 2/1 kap met oprit, garage en bouwjaar (circa) 2005? Wilt u ook nog eens op korte termijn de 

woning kunnen betrekken? Dat is allemaal mogelijk op de Holevoetlaan 44-A te Scherpenzeel.

De woning is gerealiseerd op het terrein van de vroegere Mavo de Proeftuin. Hier is in 2005 een leuke wijk gerealiseerd met diverse woning types. Het 

mooie van deze woningen is dat het gelegen is aan de zuid kant van Scherpenzeel op loopopstand van de bossen, het Valleikanaal, de weilanden, 

maar ook de scholen, winkels en uitvalswegen zijn op korte afstand gelegen. Deze hoek van Scherpenzeel wordt niet voor niets soms wel eens de 

Goudkust genoemd. 

Wij nemen u graag mee door de woning. De entree is aan de zijkant van de woning en in de hal treft u de meterkast, het toilet en de trapopgang. 

De woonkamer is aan de voorzijde en is straatgericht. De keuken aan de achterzijde is in een hoekopstelling geplaatst en door de royale uitbouw is 

er meer dan voldoende ruimte voor een grote familie of om al uw vrienden uit te nodigen. Vanuit de keuken komt u in een extra halletje met rechts 

toegang naar de berging en schuur en links naar de grote kamer. U kunt er dus voor kiezen om een extra badkamer te realiseren en dan kunt u hier 

prima gelijkvloers wonen. Op de eerste verdieping zijn er drie goede slaapkamers en een ruime badkamer aanwezig. Via een vaste trap komt u op de 

tweede verdieping waar ook een slaapkamer gerealiseerd is. Ook treft u op deze verdieping de cv-ketel aan. 

De tuin is op het noord-westen gelegen, is beschut aangelegd en deels ommuurd en deels voorzien van een grote afscheiding. 

Kortom bent u op zoek naar die ontzettend leuk gelegen en ruime 2/1 kap in een groene omgeving? Dan zien wij u graag op de Holevoetlaan 44-A 

verschijnen. Wij nemen graag de tijd voor u. 

  HOLEVOETLAAN 44-A, SCHERPENZEEL  

Type woning:

Bouwjaar:

Perceeloppervlakte:

Woonoppervlakte:  

Inhoud: 

Kamers: 

Tuin:

Vraagprijs: 

2/1 Kap 

Circa 2005

277m2

162m2  

664m3

Zes (vijf slaapkamers)

Noord-westen

€ 550.000,- k.k.
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REGIOBANK POORTZANGERS FESTIVAL 3 SEPTEMBER 2022

Mannenkoor “De Poortzangers”

Veelzijdig Nederlandstalig 

mannenkoor uit Woudenberg

Ontstaan

Het zal ongeveer in het voorjaar van 

2001 geweest zijn, dat er enkele 

mannen op een feestje samen 

met een accordeonist Hollandse 

liederen aan het zingen waren.

Dit deden zij met zo veel plezier 

dat het idee ontstond om een koor 

op te richten. Al snel bleek dat er 

veel animo voor was en zo werd in 

september 2001, in Woudenberg, 

het mannenkoor “De Poortzangers” 

opgericht.

We begonnen met ongeveer twintig 

leden en groeiden binnen korte tijd 

naar een aantal van ruim vijftig 

leden. Onze leden komen inmiddels 

niet alleen uit Woudenberg, maar 

ook uit omliggende plaatsen. 

Inmiddels telt het koor ruim 60 

zangers.

Begeleid door accordeonisten, 

een bassiste en een slagwerker 

op grote trom, zingen we 

zowel het Hollandse-, als het 

zeemanslied. We zijn een veelzijdig, 

Nederlandstalig mannenkoor.

Alhoewel ons repertoire aantoont 

dat wij geen specifiek Shantykoor 

zijn, zijn we wel lid van de 

ShantyNederland organisatie. 

ShantyNederland is opgericht in 

2011 als overkoepelende organisatie 

voor koren met een groot deel van 

Shanty en/of Seasongs in hun 

repertoire. 

 

Wat doen we 

Wij zijn een mannenkoor, een koor 

dat uitsluitend uit mannelijke 

zangers bestaat, maar onze muzikale 

begeleiding bestaat uit een mix van 

mannen en vrouwen.

De mannenkoorzang in Nederland 

kent een oude en rijke traditie. En 

alhoewel er in de laatste jaren door 

de opkomst van andere tijdverdrijven 

een afname is in het aantal zangers 

is er in onze omgeving nog steeds 

een groot aantal mannen dat 

door zingen ontspanning vindt. 

Zang en gezelligheid staan bij 

dit alles hoog in het vaandel. We 

betreden regelmatig de podia van 

verzorgingshuizen, evenementen, 

feesten en partijen. We verzorgden 

ook optredens in samenwerking 

met harmonieorkesten zoals 

Fidelio uit Woudenberg en de 

Koninklijke Zeister Harmonie of 

een fanfarekorps zoals Caecilia uit 

Scherpenzeel.
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De hoogtepunten uit onze 

carrière zijn onze z.g.n. “Hollandse 

avonden”. Een avondvullend 

concert, dat inmiddels elke twee 

jaar wordt georganiseerd. In 

2009 gaven we een spetterend 

concert met een gedurfd en stijlvol 

repertoire waarbij Anneke Gröhnloh 

een mooie duit in het muzikale 

zakje deed. Onze Hollandse 

avond van 21 maart 2015, met een 

gastoptreden van het orkest “Die 

Original Fenntaler Musikanten” uit 

Veenendaal, was opnieuw een groot 

succes. In 2017 stond de avond in 

het teken van Volendam, compleet 

met Volendamse artiesten en 

(door corona) onze meest recente 

avond van 16 maart 2019 stond 

in het teken van de jaren 60 met 

medewerking van “Fidelio”en de 

band “Sixties Generation”.

Daarnaast deden we optredens met 

bijv. harmoniegezelschap “Fidelio” 

en pianist Jan Vayne en stonden 

we ooit in het voorprogramma van 

de populaire Volendamse zanger 

Jan Smit.

   

Een eveneens terugkerend 

hoogtepunt is het “RegioBank 

Poortzangers festival” in 

Woudenberg, dat in 2006 ter 

ere van ons vijfjarig jubileum 

voor het eerst door ons als “De 

Poortzangers” werd georganiseerd. 

Inmiddels is het een jaarlijks 

evenement geworden, gesponsord 

door de plaatselijke RegioBank, en 

zorgt het in het dorpscentrum voor 

een gezellig, sfeervol, kleurrijk en 

gevarieerd volkslied spektakel.

Kijk eens op onze website bij onze 

fotoalbums voor impressies van 

onze optredens.

Wij zoeken gezellige collega’s

Mannenkoor “De Poortzangers” is 

een bruisend en actief koor dat veel 

plezier in zingen heeft en we hopen 

dat u in de gelegenheid bent om 

hiervan eens te genieten!

En....samen zingen geeft ook een 

zekere onderlinge verbondenheid. 

We leren niet alleen naar elkaar 

te luisteren, wat voor ons als 

mannen soms al een hele opgaaf 

is, we leren ook communiceren en 

samenwerken. Weliswaar laten we 

het zingen er soms simpel uitzien, 

maar eigenlijk is het best een 

opgave om met zo’n grote groep 

verschillende mensen samenhorig 

te kunnen zingen. Mannenkoor De 

Poortzangers roept mannen op om 

eens kennis te maken met zingen, 

samen met andere mannen in een 

groep.

Begrijpelijk dat veel mannen zich 

geremd voelen door de misvatting 

“ik kan niet zingen”. Nou, dat is een 

misvatting, want zingen is echt een 

basisvaardigheid die elk mens als 

kleuter heeft geleerd, net als lopen, 

praten, lachen en fietsen. En….. alle 

mannen, die de afgelopen jaren ons 

koor kwamen versterken, konden 

zingen, er is nog nooit iemand 

afgehaakt omdat hij niet kon 

zingen.

 

Onze repetities bestaan eigenlijk uit 

3 delen, een deel voor de (koffie)

pauze en een deel na de (koffie)

pauze en dan het niet onbelangrijke 

3e deel na afloop van de reguliere 

repetitie. Tijdens het 3e deel 

worden onder het genot van een 

drankje en vaak een hapje onderling 

op een gezellige wijze de lokale 

en minder lokale problemen en 

gebeurtenissen besproken.

 

Onder de enthousiaste leiding van 

dirigent Cor Pronk wordt iedere 

14 dagen op donderdagavond 

van 20.00 uur tot 22.00 uur 

gerepeteerd in gebouw “de 

Harmonie”, De Bosrand 17, 3931 AP 

Woudenberg.

Mannen die houden van de 

gezelligheid van mannenkoorzang 

en geïnteresseerd zijn om mee te 

zingen, zijn van harte welkom.

Kom gewoon eens vrijblijvend langs 

op een donderdagavond en proef 

de sfeer. 

En… leeftijd is onbelangrijk. 

Contact voor boekingen etc.

Als je mannenkoor “De 

Poortzangers” wilt boeken of 

informatie over ons wilt weten kan 

dat via een email aan

info@depoortzangers.nl  
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REGIO  – Geïnspireerd door 

de Twentse productie Hanna 

van Hendrik trok een aantal 

plaatsgenoten de stoute schoenen 

aan. Het resultaat: vier zomeravonden 

vol theaterspektakel in een weiland 

aan De Steeg 6 te Woudenberg. Met 

toneel, film, live-muziek, lokaal eten 

en een informatiemarkt belooft het 

een heerlijk en uniek avondje uit te 

worden.

De drie dorpen Woudenberg, 

Scherpenzeel en Renswoude 

kennen een rijk verenigingsleven: 

op sportief gebied maar zeker ook 

op cultureel gebied. Zo hebben 

alle drie de dorpen hun eigen 

harmonie, zijn er diverse koren en 

ook voor de amateurtoneelspelers 

zijn er mogelijkheden om op de 

planken te staan. Met dit jaar als 

uniek evenement de uitvoering van 

‘Sanne, hét theaterspektakel van het 

platteland’. 

Geïnspireerd door de Twentse 

productie Hanna van Hendrik, 

schreven Henk van Woudenberg en 

Clara van Ravenhorst het scenario 

over boerendochter Sanne. Het 

verhaal speelt zich af  in  de periode 

van 2000 – 2040. Gebruikt iedereen 

in 2040 shakes en foodpillen of is er 

nog gewoon eten? Sanne probeert 

haar kookclub in stand te houden 

maar de maatschappij lijkt hier in 

2040 niet meer op ingericht. Dit 

roept de vraag bij Sanne op of het 

misschien anders had gemoeten in 

het verleden. De boerderij waar ze 

is opgegroeid is er niet meer, net als 

heel veel andere boerderijen. Het 

verhaal wordt verteld met een stukje 

speelfilm, toneelscenes en met 

speciaal voor het stuk geschreven 

liederen uitgevoerd door de Railroad 

Thunderbirds.

Professionele hulp

Van Woudenberg had al wel ervaring 

met het schrijven van toneel en 

schoolmusicals, Van Ravenhorst 

met het schrijven van verhalen. Maar 

het schrijven van dit spektakel was 

toch wel van een andere  orde. Veel 

advies en hulp heeft het schrijversduo 

hierbij gehad van Bouke Oldenhof, 

professioneel scenarioschrijver van 

onder meer Hanna van Hendrik. Zo 

adviseerde hij om van Sanne de 

hoofdpersoon te maken. Sanne heeft 

dan wel niet de grootste rol maar is 

er altijd bij: als dochter, als moeder 

en later als oma. En Sanne kent 

zowel de mensen van de boerderij 

als van de natuurbeweging. Zij is 

de bruggenbouwer, zij ziet dat die 

werelden veel meer gemeen hebben 

dan ze zelf denken. Van Ravenhorst: 

“We dachten toen we eraan begonnen 

dat we wel even met een oplossing 

zouden komen. Daar gaat het niet om, 

THEATERSPEKTAKEL IN HET WEILAND
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weten we nu. Het gaat erom dat 

je aan het denken wordt gezet en 

daarbij dan ook nog een leuke avond 

hebt”. Van Woudenberg is regisseur 

van het toneelstuk en heeft een rol 

in de speelfilm. Ook Van Ravenhorst 

speelt mee in de film. ‘Zowel toneel 

als film wordt gespeeld met mensen 

uit deze regio en ook dit zijn allemaal 

vrijwilligers’.

Theatertent

In eerste instantie was nog het plan 

om in het plaatselijk Cultuurhuis te 

gaan spelen. Maar dit stuk hoort op 

de boerderij. Zo ontstond het idee 

voor de theatertent in het weiland. ‘We 

hebben ons hiermee wel wat op de 

hals gehaald’, lacht Marcel de Bruijn. 

De Bruijn regelt het hele logistieke 

stuk en voor het opvoeren van een 

theaterstuk in een weiland is veel 

nodig. ‘Tent, geluid, licht, schermen, 

podium, stroom: alles moet je 

regelen want er is niets van dat al in 

het weiland. Er dan heb je ook nog 

te maken met zaken als vergunning 

en beveiliging”. Blij is De Bruijn met 

het enthousiasme waarmee het 

theaterspektakel wordt ontvangen. 

“Er zijn veel vrijwilligers nodig, ook bij 

het opbouwen van toneel, tribune en 

verder alles om de tent heen. Maar 

iedereen wil helpen en vindt het leuk 

om een steentje aan dit project te 

mogen bijdragen. De Bruijn speelt zelf 

ook mee met het toneel en heeft zelfs 

een dubbelrol. 

Muziek

De Woudenbergse rockformatie The 

Railroad Thunderbirds zorgt voor 

de muziek. Voor hen is het een hele 

uitdaging, want het is voor het eerst in 

hun carrière dat ze Nederlandstalige 

nummers zingen. De teksten 

zijn speciaal voor dit theaterstuk 

geschreven. Klaske Keller tekent voor 

een groot deel van deze teksten. De 

bandleden zijn enthousiast maar 

het is hard werken. “Zingen in het 

Nederlands is toch echt heel anders”, 

aldus leadzanger Guido Keller. 

Wekelijks oefenen de bandleden 

dan ook met elkaar. In coronatijd 

oefenden ze ieder afzonderlijk thuis 

om vervolgens alles dan weer samen 

te voegen tot één geheel. Bijzonder 

is dat het ook een beetje een reünie 

wordt. Oud leadzanger Arnold Keller 

gaat namelijk één nummer voor zijn 

rekening nemen.

Maaltijd en informatiemarkt

Voorafgaand aan het theater is er een 

maaltijd en een informatiemarkt. Vallei 

Boert Bewust heeft de organisatie van 

deze markt op zich genomen. “We 

willen laten zien hoe we als sector 

toekomstgericht bezig zijn maar willen 

vooral ook in gesprek gaan en horen 

wat zoal de vragen zijn die er leven”, 

aldus Vallei Boert Bewust. Er zal in 

ieder geval iets te proeven zijn, iets 

te spelen en van alles te bekijken. De 

lokale maaltijd wordt verzorgd door 

Piet’s Broodjes die samenwerkt met 

Boerenhart. “Het wordt dus echt een 

complete avond uit. Iemand riep al 

“Carré in het weiland. Maar voordeel is 

dat het nu lekker dichtbij is”. 

Praktische informatie

‘Sanne, hét theaterspektakel van het 

platteland’ wordt opgevoerd op vrijdag 

24 juni, zaterdag 25 juni, vrijdag 1 juli 

en zaterdag 2 juli. Kaarten kosten 

€29,50 per stuk; dit is inclusief de 

streekmaaltijd. 

De kaarten zijn verkrijgbaar via:

www.stichtingcement.nl/tickets



10

Laagerfseweg 66

3931 PG Woudenberg

T. 033 - 286 12 48

info@bouwmeesterwoudenberg.nl

SAMEN
UW HUIS
INRICHTEN

De Groene gedachte
Duurzaam TS is “De Totaalinstallateur” voor particulieren en bedrijven.
Wij zijn uw partner als het gaat om Groene installatietechnische oplossingen.
Ook leveren wij comfort verhogende installaties en alles voor uw veiligheid.

Warmtepompen
- water/water
- lucht/water
Zonneboilers
Airco’s
CV installaties
Loodgieterwerken

033-2779950
info@duurzaamts.nl
www.duurzaamts.nl

Wij zijn op zoek naar:- Projectleider E & W
- E-monteur- W-monteur- Onderhoudsmonteur
- warmtepomp- CV
- ventilatie

Elektrotechniek
Zonnepanelen
Zwakstroominstallaties
Brandbeveiliging
Inbraakbeveiliging
CCTV

033-2779950
info@duurzaamts.nl
wwwwww.dduuuurrzzaaaammttss.nnll

udsmontewarmtepomp- CV
- ventilatie
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Aan de Holevoetlaan 44-D te Scherpenzeel is te koop gekomen deze unieke, royaal uitgebouwde 2/1 kapwoning. Goed onderhouden, moderne 
afwerking, dakkapel, veranda, zonnepanelen, oprit, garage, bouwjaar 2005, prachtige locatie, mogelijkheid tot gelijkvloers wonen, is dat waar je naar 
opzoek bent? Lees dan snel verder. 

We nemen je graag mee door de woning. Via de entree kom je in de ruime hal met de meterkast, trapopgang, het toilet en toegang tot de 
woonkeuken. De keuken is aan de voorzijde van de woning gelegen door de erker speels ingedeeld met een kookeiland. De keuken is voorzien van 
diverse inbouwapparatuur zoals de koelkast, inductiekookplaat, stoomoven, afzuigkap en vaatwasser. De woonkeuken is een rijke lichtinval en 
geeft prachtig groen, vrij uitzicht! Vanuit de woonkeuken kom je middels ensuite deuren in de woonkamer. De woonkamer beschikt over een fraai, 
robuuste gashaard en openslaande deuren naar de veranda. Hierdoor is de ruimtelijke beleving erg prettig. Ook geeft de woonkamer toegang tot 
de bijkeuken welk geheel is betegeld en hier bevinden zich ook de witgoedaansluitingen en een tweede keukenblok. Vanuit de bijkeuken is ook de 
berging bereikbaar. Mocht gelijkvloers wonen de wenst zijn, kan de bijkeuken met berging omgetoverd worden tot een slaapkamer en badkamer op 
de begane grond. 
Op de eerste verdieping treffen we drie royale slaapkamers aan en de badkamer. De badkamer is voorzien van een ligbad, dubbele wastafel met 
meubel een inloopdouche en een tweede toilet. Middels een vaste trap komen we dan aan op de tweede verdieping waar zich de laatste slaapkamer 
bevindt en de CV-ketel. Doordat er een dakkapel over de gehele breedte van de woning is geplaatst is dit nog een ruime vierde slaapkamer. 

De tuin is breed en diep te noemen en gelegen op het noord-westen. Doordat er geen directe hoogbouw aanwezig is kan je hier de gehele dag 
genieten van de zon! De tuin is keurig aangelegd en beschikt dus over een royale veranda aan de woning vast welk is voorzien van een openhaard. 
Daarnaast is er nog een extra tuinhuis aanwezig. 

Kortom, ben jij opzoek naar een royale woning met veel extra’s als een uitbouw, dakkapel, zonnepanelen, veranda, tuinhuis en ook nog eens met een 

fantastische ligging? Dan zien we je graag verschijnen bij de Holevoetlaan 44-D. 

  HOLEVOETLAAN 44-D, SCHERPENZEEL   

Type woning:

Bouwjaar:

Perceeloppervlakte:

Woonoppervlakte:  

Inhoud: 

Kamers: 

Tuin:

Vraagprijs: 

2./1 Kap 

Circa 2005

276m2

144m2  

577m3

Vijf (vier slaapkamers)

Noord-westen

€ 575.000,- k.k.
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OUD SCHERPENZEEL AAN HET WOORD...
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Delen van Scherpenzeel hoorden 
bij Woudenberg en Renswoude.

Scherpenzeel breidt uit. De laatste jaren 

zijn er verschillende nieuwe woonwijken 

gerealiseerd. Maar wist u dat meerdere 

oude en nieuwe Scherpenzeelse 

wijken oorspronkelijk op grond van 

onze buurgemeentes Renswoude 

en Woudenberg zijn gebouwd? De 

grenswijziging van 1960 betekende een 

behoorlijke uitbreiding van Scherpenzeels 

grondgebied. Woont u in De Maatjes, 

Akkerwinde of het Doornboomspark, dan 

staat uw huis op voormalig Renswouws 

grondgebied. Als u in Plan Zuid, Op Zuid, 

het Zuideinde, Heijhorst of de Proeftuin 

woont, dan staat uw woning op grond die 

voorheen tot de gemeente Woudenberg 

behoorde. De nog te ontwikkelen 

woonwijken Zelder en De Nieuwe Koepel 

worden gebouwd op aanvankelijk 

Renswouwse en Woudenbergse grond. 

Het gaat niet alleen om huizen die 

na 1960 tot stand zijn gekomen. Veel 

bewoners van toen bestaande woningen 

aan de Stationsweg, de Holevoet, de 

Nieuwstraat, Vlieterweg en het Oosteinde 

zijn van het een op het andere moment 

op 1 januari 1960 Scherpenzelers 

geworden. Aan de ene kant van de weg 

woonde je tot die tijd in sommige straten 

in Scherpenzeel, aan de andere kant in 

Renswoude of Woudenberg. 

Een merkwaardige situatie. Het gedeelte 

dat aan Scherpenzeel grensde, noemde 

men de Zelfkant. De bewoners waren 

in alles aangewezen op Scherpenzeel, 

maar ze waren geen Scherpenzelers. 

Ze wilden wel liever bij Scherpenzeel 

horen. Dat bleek ook op feestdagen en 

bijvoorbeeld tijdens het ambtsjubileum 

van burgemeester Royaards in 1925 

toen ook de bewoners van de Zelfkant 

erebogen maakten. Een van de 

bewoners hield een toespraak waarin 

hij zijn waardering uitsprak voor de 

Scherpenzeelse burgemeester: ’Niet 

alleen in uw gemeente ook daarbuiten, 

in de Zelfkant van Woudenberg, wordt 

uw werk gewaardeerd en leeft men met 

u mede. Wij weten dat u ons steeds 

behandeld hebt alsof wij een deel van uw 

eigen gebied vormden.’

Ook in praktisch opzicht was de 

tweedeling van de kom van Scherpenzeel 

vaak ingewikkeld. Scherpenzeel wilde 

honderd jaar geleden de sluitingstijd 

voor horecagelegenheden vervroegen 

naar 22.00 uur. Het ging niet door, 

omdat Woudenberg niet meewerkte 

en Hotel De Holevoet (nu De Witte 

Holevoet), dat in Woudenberg stond, 

gewoon later zou kunnen sluiten. 

Ook over de winkeltijden was  geen 

overeenstemming. De Holevoetschool 

werd vaak de Woudenbergse school 

genoemd. Boven de ingang van het 

schoolgebouw stond zelfs in beton 

´Gemeente School Woudenberg .́ Eind 

jaren vijftig mochten de inwoners van het 

‘Holevoetkwartier’ zich uitspreken over 

een eventuele grenswijziging. De uitslag 

was geen verrassing: 85% was voor 

aansluiting bij Scherpenzeel. In 1960 was 

de grenswijziging een feit. 

Het grondgebied van Scherpenzeel 

werd met ca. 120 ha vergroot. Niet 

alleen de oppervlakte van Scherpenzeel, 

maar ook het inwonertal nam fors 

toe. Ongeveer 700 bewoners van 

de Zelfkant (bijna 200 gezinnen) die 

eerst Woudenbergers waren, werden 

Scherpenzelers. Het gebied rond ’t 

Halve Maantje aan de Utrechtseweg 

ging ter compensatie van Scherpenzeel 

naar Renswoude. Dat gold ook voor 

Wittenoord en Allurepark De Lucht. Plus 

minus 145 Renswoudenaren werden 

Scherpenzelers en omgekeerd werden 

zo´n 30 Scherpenzelers Renswoudenaren. 

Al met al kwam daarmee het aantal 

inwoners van ons dorp in 1960 op ca. 

3500. Het was natuurlijk niet alleen 

de gemeentegrens, maar ook de 

provinciegrens die werd verlegd, want 

Renswoude en Woudenberg zijn Utrechts 

en Scherpenzeel Gelders.

Wim van den Berg



13

DELEN VAN SCHERPENZEEL HOORDEN BIJ WOUDENBERG EN RENSWOUDE

Holevoetschool Vlieterweg, (Achterstraat)
vroeger Woudenberg Holevoetschool

Nieuwstraat

Kaart Scherpenzeel

Oosteinde, vroeger Renswoude

Doornboomspark

Holevoetplein in de puin 1940 Nieuwstraat



Bezoek onze showroom voor meer advies over pvc, laminaat,
houten vloeren, tapijt, tapijttegels, raamdecoratie en karpetten.

Ook voor traprenovatie en vloeronderhoud bent u bij ons aan het juiste adres!

0,55 mm toplaag PVC
keuze uit 5 kleuren

incl. egaliseren en leggen* 
nu € 51,95/m²

Kela Shaggy tapijttegel
in meerdere kleuren verkrijgbaar 

nu € 16,95 per tegel
inclusief gratis leggen

Utrechtseweg 4 | 3927 AV Renswoude | 0318-477080
www.kela-tapijttegels.nl  |  www.vleugelvloeren.nl 
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Wil je weten hoe je er financieel voor staat? 
Dat kan! 

Vraag een gratis waarde 
bepaling aan!

Vraag in combinatie ook een 
gratis oriënterend 

hypotheekgesprek aan. 

Zo weet je precies wat er 
financieel mogelijk is in deze 

lastige woningmarkt, 
zonder kosten! 

Bel 033-2770669 voor het maken van een 
afspraak!



Tickets
Voorverkoop € 10,- via www.koorjubilatedeowoudenberg.nl
Aan de kassa van de kerk € 12,50 | Kinderen tot 12 jr gratis

Grootkoor Jubilate DeoGrootkoor Jubilate Deo 
o.l.v. Marco den Toomo.l.v. Marco den Toom

MannenMannenensembleensemble
EspressioEspressionene
o.l.v. Arjan Wouterso.l.v. Arjan Wouters

Oude Kerk ZeistOude Kerk Zeist 
Zaterdag 25 juni 2022

Aanvang 20.00 uur | Kerk open 19.30 uur

André van Vliet André van Vliet 
orgelorgel 

Jan Broekhuis Jan Broekhuis 
pianopiano

Maurice van Dijk Maurice van Dijk 
trompettrompet 

ZOMER

16
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COMING SOON!

Twee families blij mogen maken met heerlijke oranje 
tompoucen die we met Koningsdag hebben verloot 

middels een Facebook actie! 

EREPRIJSLAAN 29
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COMMERCIEEL BINNENDIENST ADVISEUR (28-40 UUR) 

 

 

Ben jij die leuke nieuwe collega die binnenkort ons team 
komt versterken? 
Dan zijn wij benieuwd naar je sollicitatie! Mail ons uiterlijk 15 juni a.s. je CV en uitgebreide 
motivatie naar info@tekelenburgenadvocaat.nl. 

Voor meer informatie over de vacature kun je terecht bij Gerard Tekelenburg  
(06 – 12 55 93 55) of Andy Advocaat (06 – 29 53 12 30). 

Of check de inhoud van deze vacature op www.tekelenburgenadvocaat.nl/vacature 
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BROERS NAAR BOSNIË!

Fietsen verbroedert en in ons geval is 

dat letterlijk. We fietsen nu al een heel 

aantal jaar met elkaar en door wat 

Aris mee heeft gemaakt was het in 

de laatste 5 jaar veel meer dan alleen 

fietsen. In september van dit jaar gaan 

we met z’n drieën een hele bijzondere 

uitdaging aan. In acht etappes leggen 

we 722 kilometer af en maken we 

11.068 hoogtemeters, samen met een 

groep veteranen. En dat allemaal in 

Bosnië, een heel bijzonder land voor 

ons alle drie.

Aris

Er is vijf jaar geleden PTSS vanuit een 

oorlogstrauma bij mij vastgesteld. Dit 

ingewikkelde trauma heeft mij vele 

geestelijke beperkingen opgelegd waar 

geen eenduidige oplossing voor is. 

Eind 2020 is hulphond Ties in mijn 

leven gekomen. Hij helpt mijn leven 

weer op de rit te krijgen. Hij zorgt voor 

afleiding, structuur en weer plezier in 

mijn leven. Door hem durf ik weer te 

gaan fietsen en ben ik aangesloten bij 

de “Wounded Warriors Cyclingteam”.

In september van dit jaar ga ik tien 

dagen onder begeleiding fietsen in het 

voormalige oorlogsgebied in Bosnië. 

In de hoop dat teruggaan naar waar 

het ooit is begonnen, bij kan dragen 

aan nog meer herstel. Om de reis te 

kunnen maken is er geld nodig voor 

vervoer, verblijf en begeleiding door 

geestelijke verzorgers en buddy’s. 

Iedere bijdrage is enorm welkom en je 

helpt mij om deel te kunnen nemen 

aan deze bijzondere fietsreis.  En…. 

als er geld overblijft, gaat dit naar de 

“Wounded Warriors Cyclingteam” en 

naar de stichting Hulphond Nederland

Wilco en André

Naast de fysieke uitdaging om zoveel 

kilometers en hoogtemeters af te 

leggen in acht dagen zal het voor 

velen ook een mentale uitdaging 

worden. Wij gaan mee als buddy, 

om vooral Aris, maar ook de andere 

veteranen te ondersteunen tijdens 

deze emotionele tocht. Al verwachten 

wij zelf ook wel het een en ander te 

gaan verwerken tijdens deze reis. 

Deze tocht is ook een aanleiding om 

PTSS en wat dit met veteranen en de 

mensen om hen heen doet onder de 

aandacht te brengen. Daarnaast willen 

we heel graag delen wat fantastische 

organisaties als Ride2LiveLife, de 

Wounded Warriors Cycling Team en 

de stichting Hulphond Nederland 

betekenen voor Aris en mensen met 

PTSS. Deze organisaties verzetten 

geweldig werk en maken écht een 

verschil in iemands leven.

Zoals vermeld is er geld nodig om 

deze tocht mogelijk te maken. Elke 

bijdrage is ontzettend welkom. Je 

kan ons tijdens de voorbereidingen 

en straks tijdens de reis volgen via 

Facebook en Instagram.

Broers naar Bosnië toertocht

Op zaterdag 9 juli organiseren wij 

de Broers naar Bosnië Toertocht. 

Er kan gekozen worden tussen drie 

afstanden, 50, 80 of 120 kilometer. 

Het vertrek en de aankomst is vanuit 

Scherpenzeel, de route is ‘GPS only’ 

en deelname kost (minimaal) 10 Euro. 

Na opgave ontvang je alle benodigde 

informatie en enkele dagen voor de 

tocht ontvang je het gps-bestand met 

de gekozen route in je email. Facebook 

en Instagram is @broersnaarbosnie

Scan en je komt 
op de 
donatiepagina

Scan en je komt 
op de 
inschrijfpagina

FOTO GEMAAKT DOOR JOLANDA DE GREEF



Mogen wij jouw huis inrichten?
Van interieuradvies tot montage
Verhuisplannen? Of toe aan een nieuwe inrichting? Bij ons 
vind je alles op één adres als het gaat om woninginrichting. 
Van vloeren tot gordijnen, van behang tot raamdecoratie, 
van meubels tot woonaccessoires. 

Onze interieurstylist komt graag bij je thuis om jou persoonlijk 
advies te geven. Hierbij wordt gekeken naar de ruimtes en 
lichtinval. Jouw woonwensen staan hierbij voorop.

Heb je je keuze gemaakt? Dan zorgen wij voor de rest. 
Het enige wat jij hoeft te doen is genieten! 

KW Wonen, maakt van jouw huis een thuis

KW Wonen is
onderdeel van:

Holleweg 12 • 3925 LW Scherpenzeel • Tel. 033 - 277 12 55 • www.kwwonen.nl

KW WONEN SCHERPENZEEL

raamdecoratie en gordijnen • vloeren en karpetten • verf en behang • kasten op maat • verlichting • meubels en woonaccessoires
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PARKEERPLAATSEN TE HUUR / TE KOOP!

Gelegen aan de Marktstraat in Scherpenzeel
Huurprijs € 70,- per maand exclusief servicekosten
Vraagprijs op aanvraag. 

Wij geven u advies op gebied van 
verzekeringen, hypotheken, financieringen, 
belastingen, oudedagsvoorzieningen (excl. 
pensioen) en bankzaken. Als onafhankelijk 
verzekeringsintermediair werken wij samen 
met een groot aantal gerenommeerde 
verzekeringsmaatschappijen. Na een 
zorgvuldige financiële analyse bieden wij u een 
maatwerkadvies afgestemd op uw  wensen. 
Een tevreden klant is ons uitgangspunt en 
optimale service is voor ons vanzelfsprekend. 
Bent u op zoek naar financiële zekerheid 
neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Wij staan altijd voor u klaar!

info@tekelenburgenadvocaat.nl
www.tekelenburgenadvocaat.nl

RegioBank onderscheidt zich van de traditionele 
banken door alle moderne bankproducten te 
combineren met de persoonlijke dienstverlening 
van Tekelenburg & Advocaat, uw zelfstandig 
adviseur. De producten van RegioBank 
kenmerken zich door gunstige tarieven en 
heldere voorwaarden. Zo kunt u bij ons terecht 
voor betalen, sparen en uw hypotheekadvies. 
Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor internet 
bankieren en onze Mobiel Bankieren app. U kiest 
zelf wat u het beste uitkomt. Op die manier heeft 
u uw bank altijd in de buurt en kunt u thuis of 
onderweg uw saldo checken. En natuurlijk veilig 
en gemakkelijk uw betalingen doen. U kunt dus 
uw geldzaken regelen zoals u dat wilt. Kortom een 
bank zonder poespas, een persoonlijke service 
met vaste medewerkers in een ontspannen sfeer! 

Wij staan altijd voor u klaar!



Met een 
bedrijfshypotheek 
helpen we ondernemers 
uit de buurt.

Meer weten?Kom snel langs.

Tekelenburg & Advocaat
Dorpsstraat 251, 3925 KC Scherpenzeel
Dorpsstraat 14a, 3931 EG Woudenberg
T 033-2770666
I www.tekelenburgenadvocaat.nl
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T&A van Es Makelaard
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3SSCHILDERWERKEN
ADVOCAAT
BOUWMEESTER
BROUWER
DRUĲFF
DUURZAAMTS
EREPRĲSLAAN
GRATIS
HALTEB
HOLEVOETLAAN
HUIS
HYPOTHEEKADVIES
KAVEL3
KLUSWĲS
MAKELAAR
OUDSCHERPENZEEL
PARKEERPLAATSEN
PERSONEELGEZOCHT
POORTZANGERS

PUZZEL
REGIOBANK
RENSWOUDE
SANNE
SCHERPENZEEL
TAXATEUR
TAXATIE
TED
TEHUUR
TEKELENBURG
TEKOOP
THEATERSPEKTAKEL
TPSERVICE
VANES
VERFHOEK
VLEUGELVLOEREN
WINNAAR
WOUDENBERG
ZESKEERPERJAAR
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ADVOCAAT
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BROUWER
DRUIJFF
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EREPRIJSLAAN
GRATIS
HALTE B
HOLEVOETLAAN
HUIS
HYPOTHEEKADVIES
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KLUSWIJS
MAKELAAR
OUD SCHERPENZEEL
PARKEERPLAATSEN
PERSONEEL GEZOCHT
POORTZANGERS
PUZZEL
REGIOBANK
RENSWOUDE
SANNE
SCHERPENZEEL
TAXATEUR
TAXATIE
TED
TE HUUR
TEKELENBURG
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TP SERVICE
VAN ES
VERFHOEK
VLEUGELVLOEREN
WINNAAR
WOUDENBERG
ZES KEER PER JAAR

WOORDZOEKER T&A VAN ES MAKELAARDIJ
WIN EEN CADEAUBON VAN ROOS STIJL VOOR JOU & MIJ T.W.V. € 75, - !

DIT MAAL IS HET EEN WOORDZOEKER MET ALLEMAAL ZAKEN UIT ONZE WOONKRANT.  

VIND JIJ ZE ALLEMAAL? 

DE OPLOSSING: 
_________ ___ _ __ _ ___ __ ___________

MAIL JE OPLOSSING VOOR 5 SEPTEMBER 2022 NAAR LISA@TENAVANESMAKELAARDIJ.NL 

WE MAKEN IN DE VOLGENDE WOONKRANT DE WINNAAR BEKEND!

WAT VALT ER TE WINNEN? 

EEN CADEAUBON VAN ROOS STIJL VOOR JOU & MIJ T.W.V. € 75, - ! 

DE WINNAAR VAN DE PUZZEL UIT WOONKRANT 2  VAN 2022 IS...

M. LINGE - NIEUWENHUIZE! 
ZOU U CONTACT MET ONS WILLEN OPNEMEN? DAN KOMEN WE GRAAG EEN CADEAUBON VAN 

DE KLUSWIJS T.W.V. € 75,- AAN U OVERHANDIGEN!
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Architectuur Tekenwerk Bouwadvies

Eén adres voor 
architectuur, tekenwerk 
en bouwadvies

Heeft u een kavel of bent u on-
dernemer of ontwikkelaar? In alle 
gevallen zijn we uw architect voor 
het verzorgen van het ontwerp. 
Maatwerk en voor elk budget. 

Wij staan voor u klaar als het gaat 
om technische bouwkundige teke-
ningen voor al uw verbouwingen, 
zoals dakkapellen, uitbouwen, 
serres en nieuwbouw. 

Een goed begin is het halve werk.  
Ons team van enthousiaste bouw-
kundig specialisten helpt je graag 
verder met doeltreffend bouw-
advies en haalbare oplossingen.

Vijf bedrijven met ieder zijn eigen expertise en doelgroep verenigd onder één dak

Al bijna 30 jaar maakt de Bouwhuisgroep het verschil

Holevoetplein 301-303 Scherpenzeel    |     www.bouwhuisgroepbv.nl
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