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Centraal telefoonnummer  
De gemeente is bereikbaar via één 
centraal telefoonnummer 0318 - 
578150.  
Ma t/m vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. 
Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de 
gemeente, buiten kantooruren te bereiken, onder telefoonnummer 06-51148102.  
Spreekuur burgemeester 
Elke maandag van 11.00 - 12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook 
mailen naar: burgemeester@renswoude.nl 
 

Gemeentewerf één keer per maand geopend voor inzameling van klein chemisch afval en 
grof huishoudelijk afval 
Eerste openstelling op zaterdag 22 februari van 09.00 tot 12.00 uur. 
Eind 2019 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de gemeentewerf per 1 januari 
2020 te sluiten. Omdat er op korte termijn geen passend alternatief was gevonden, is 
besloten om tot het einde van dit jaar de gemeentewerf één keer per maand open te 
stellen. Inwoners uit Renswoude kunnen dan terecht voor de inzameling van Klein 
Chemisch Afval (KCA), elektrische apparaten, kleding, metaal, vlakglas en steenpuin. Er 
mag ook kosteloos 1m3 grofvuil, zoals ijzer, huisraad (matras, kast, bed e.d.) en witgoed 
aangeboden worden. Alleen voor steenpuin wordt € 25,- per m3 in rekening gebracht. Tuin- 
en groenafval kan niet gebracht worden. 
 

De gemeente verwacht hiermee tegemoet te komen aan de wensen van onze inwoners. 
Komende periode wordt er gezocht naar een permanente oplossing voor de inzameling van 
klein chemisch afval en grof huishoudelijke afval. 
 

Tot eind 2020 is de gemeentewerf elke derde zaterdag van de maand tussen 09.00 en 
12.00 uur geopend voor inzameling van klein chemisch afval en grof huishoudelijk afval. 
De eerste opstelling is op zaterdag 22 februari van 09.00 tot 12.00 uur. Voor meer 
informatie of vragen kunt u terecht bij dhr. C. Sennef (T: 0318–578150 / 
E: c.sennef@renswoude.nl). Ook kunt u kijken op www.renswoude.nl (-> afvalinzameling) 
voor meer informatie over alle wijzigingen in de afvalinzameling. 
 

 
 
 

Evenementenkalender 
29 februari Openstelling oudheidkamer 

Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl  

Gemeentenieuws (10 februari 2020) 
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Verplaatsing luiercontainers De Hokhorst 
Ter hoogte van Tennisvereniging Dicke Rijst en Voetbalvereninging Renswoude staan 
luiercontainers. Deze containers worden begin maart verplaatst naar het parkeerterrein bij 
sporthal de Hokhorst. Op www.renswoude.nl zal een kaart te vinden zijn met de exacte 
nieuwe locatie van de containers. 
 

Eerste afvalbakken voor hondenpoep geplaatst 
Hondenpoep zorgt, net als zwerfafval, voor een vies straatbeeld en 
is ergernis nummer één in Nederland. Ook in de gemeente 
Renswoude is hondenpoep een grote bron van ergernis. Bovendien 
is hondenpoep behalve vies en onhygiënisch, in bepaalde gevallen 
ook een risico voor de gezondheid.  
Om de opruimplicht van hondenpoep te stimuleren komen er op meerdere plekken in 
Renswoude speciale afvalbakken. De eerst afvalbakken zijn afgelopen week geplaatst. 
Dus als u de hond uitlaat, neem dan een (plastic)zakje, waarmee u de hondenpoep kunt 
opruimen en in de afvalbak kunt gooien. Geen excuus meer om de hondenpoep te laten 
liggen! De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) controleren op de opruimplicht 
en aanlijnplicht. 
 

Provincie Utrecht onderzoek toekomstig gebruik openbaar vervoer 
De provincie Utrecht is een onderzoek gestart naar het toekomstig openbaar vervoer in de 
provincie Utrecht. Hiervoor zullen reizigers van vervoerders U-OV en 
Syntus Utrecht persoonlijk worden benaderd in bus en tram. Daarnaast kunnen 
reizigers via de website OVinUtrecht.nl meedoen aan het onderzoek. De provincie Utrecht 
werkt aan snel, betrouwbaar en effectief openbaar vervoer. Op vele plekken binnen en 
buiten de provincie ontstaan nieuwe vervoerwijzen zoals deelfietsen, deelscooters en 
deelauto’s die in combinatie met bus en tram het openbaar vervoer kunnen 
versterken. Met het onderzoek naar de toekomst van het openbaar vervoer wil 
de provincie Utrecht achterhalen hoe reizigers reageren op het uitbreiden van de 
dienstregeling, het versnellen van bussen en trams en het aanbod van nieuwe 
vervoerwijzen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn medio maart bekend. 
Veel inwoners van Renswoude maken gebruik van de busverbindingen richting Veenendaal 
en Amersfoort. Ook als gemeente Renswoude zijn wij benieuwd naar de ervaringen met de 
nieuwe dienstregeling die in december 2019 is ingegaan. Wij willen u vragen uw 
opmerkingen aan de provincie Utrecht ook door te sturen aan ons via: 
secretariaat@renswoude.nl. 
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Besluitenlijst gemeenteraad 28 januari 2020 
Agendapunt Voorstel Besluit 
2 Vaststelling agenda Ongewijzigd vastgesteld. 
4 Vaststelling verslag en besluitenlijst 

vergadering 10 december 2019 
Ongewijzigd vastgesteld. 

5 Ingekomen stukken en mededelingen Afdoening conform voorstel. 
6 Voorstel inzake kadernota begroting 

2021 Veiligheidsregio Utrecht 
Conform voorstel met 
algemene stemmen besloten. 

7 Voorstel tot beschikbaarstelling 
aanvullend voorbereidingskrediet 
Beekweide II 

Conform voorstel met 
algemene stemmen besloten. 

8 Voorstel tot wijziging van de 
vergaderstructuur raadscommissies 

Conform voorstel met 
algemene stemmen besloten. 

 

Vastgestelde gewijzigde bestemming Utrechtseweg 6 
Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan ‘Utrechtseweg 6’ ongewijzigd 
vastgesteld. Met dit plan wordt de huidige woonbestemming omgezet in de bestemming 
‘Bedrijventerrein’.   
 

Het vastgestelde plan ligt ter inzage op de afdeling Fysiek en Sociaal Domein  (taakveld 
VTH) van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 4, 3927 BD te Renswoude. Ook kan het 
plan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Tot 24 maart 2020 kan tegen het besluit schriftelijk beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag) door: 

- een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het ontwerpplan naar voren heeft  
gebracht, of 

- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om  
zijn zienswijze tegen het ontwerpplan naar voren te brengen. 

Indien beroep wordt ingesteld, dan kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de Voorzitter van de AbRS. Voor zowel het beroepschrift als het 
verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.  
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech,  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl 
 

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning  
1. Barneveldsestraat 40b (naast 40a): het plaatsen van een tijdelijke woonunit; activiteit 

‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (ingediend op 28 januari 2020); 
2. Wittenoordseweg 6: voor het bouwen van een 15 meter hoge windturbine achter de 

bestaande agrarische bebouwing; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 30 januari 2020). 
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Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en worden beoordeeld. Zodra hier een besluit op 
is genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden 
ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient daarom 
uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele 
weken of maanden een besluit hierover zal worden genomen en bekendgemaakt. Om een 
aanvraag in te zien kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur of buiten openingstijden op 
afspraak langskomen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van 
Renswoude. 
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech,  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl 
 

Verleende omgevingsvergunningen 
1. Dorpsplein 1 t/m 27: voor de bouw van een gebouw met een commerciële ruimte op de 

begane grond en 11 appartementen daarboven; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 28 
januari 2020); 

2. Kastanjelaan 24: voor het vervangen en veranderen van de kozijnen op de eerste 
verdieping van de voorgevel van de woning; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 30 
januari 2020); 

3. Barneveldsestraat 40b: het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor een periode van 
maximaal 3 jaar; activiteit ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (verzonden op 5 
februari 2020); 

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling 
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op 
afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen een verleende vergunning, dan 
kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een 
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).  
Een omgevingsvergunning voor het bouwen, maken van een uitweg, het gebruik in strijd 
met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van 
de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een 
houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de 
dag na afloop van de bezwaartermijn.  
Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u 
bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (Afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht). Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd, 
treedt de vergunning pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.  
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech,  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl 
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Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten 
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn 
ingediend: 
▪ Evenementenvergunning voor de avondvierdaagse van 9 t/m 12 juni 2020 in 

Renswoude, aangevraagd door SV Renswouw (ontvangen op 30 januari 2020); 
▪ Vergunning voor het organiseren van een motorshow (PaasParty) op 13 april 2020 op 

het perceel De Hooge Hoek 22 te Renswoude, aangevraagd door BikersBest 
(ontvangen op 30 januari 2020); 

▪ Ontheffingen art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak- alcoholische 
dranken tijdens de motorshow PaasParty bij BikersBest op 13 april 2020, aangevraagd 
door dhr. Hendriksen (ontvangen op 30 januari 2020). 

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 /  a.eilander@renswoude.nl  
 

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten 
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunningen zijn 
verleend: 
▪ Ontheffing sluitingstijden horeca/kantine tennisvereniging Dicke Rijst tot 01.00 uur op 

diverse data in 2020 in verband met tennisactiviteiten en toernooien, aangevraagd 
door de tennisvereniging Dicke Rijst (verzonden op 28 januari 2020); 

▪ Aanwezigheidsvergunning twee kansspelautomaten voor Café Bar Gezellig aan de 
Dorpsstraat 118 te Renswoude, aangevraagd door H. van Essen en D.W. van Essen 
(verzonden op 28 januari 2020). 

▪ Collectevergunning voor het huis aan huis collecteren voor St. Woord en Daad uit 
Scherpenzeel van 7 t/m 13 juni 2020 in de gemeente Renswoude (verzonden op 28 
januari 2020); 

▪ Collectevergunning voor het huis aan huis collecteren voor St. Light for the Children 
Nederland van 7 t/m 12 december 2020 in de gemeente Renswoude (verzonden op 28 
januari 2020). 

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 /  a.eilander@renswoude.nl  
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Wet milieubeheer 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde 
in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een 
verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften hebben ontvangen: 
 
ontvangstdatum verzoek:  2 januari 2020 
inrichting:    grandcafé Di Tutto   
adres:     Dorpsplein 2 in Renswoude 
betreft:   lozen van bedrijfsafvalwater zonder geleiding via een 

vetafscheider          
 
Ter inzage 
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Juridische zaken en 
Vergunningverlening van de Omgevingsdienst regio Utrecht (telefoonnummer: 088 – 022 
50 00). Het verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften ligt niet ter inzage en hier 
is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. 
 

Heeft u zich al aangemeld voor de Buurtpreventie 
via WhatsApp? 
Samen zorgen we voor een veilige woon- en 
leefomgeving. Er is steeds vaker behoefte aan 
onderlinge communicatie tussen buurtbewoners. 
Een goed voorbeeld daarvan zijn WhatsApp-
groepen. Via WhatsApp houden bewoners in hun 
eigen buurt een extra oogje in het zeil. 
 
WhatsApp-groepen in Renswoude kunnen goed werken tegen allerlei vormen van 
criminaliteit en overlast. Daarnaast geeft dit een verbetering van de saamhorigheid in de 
wijk en het verhoogt het veiligheidsgevoel bij veel bewoners.  
 
Het invoeren van WhatsApp groepen in Renswoude betreft een burgerinitiatief dat de 
gemeente en de politie van harte ondersteunen.  Aanmelden voor deelname aan 
buurtpreventie via WhatsApp kan via: www.renswoude.nl/buurtpreventie 
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U kunt ons bereiken op:  
06-20514111 / 06-30121808 

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 
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NESTKASTJES VOOR KOOL- EN 
PIMPELMEZEN

In de raadsvergadering van 29 oktober 2019 
heeft Dorpsbelang Renswoude een motie 
ingediend om de eikenprocessierups op een 
natuurlijke wijze te bestrijden. Deze motie is 
met algemene stemmen aanvaard. 

Afgelopen winter zijn de mensen van de 
gemeentewerf bezig geweest met het maken 
van plannen. Er wordt een breed opgezet 
plan gemaakt om de eikenprocessierups 
preventief en beter te gaan bestrijden.
Onderdeel van dat plan zal zijn om de 
leefomgeving van de natuurlijke vijanden 
van de eikenprocessierups te gaan 
verbeteren. Natuurlijke vijanden zijn o.a. 
kool- en pimpelmezen, vleermuizen en 
insecten als sluipwespen.
Om te zorgen dat de populatie van mezen 
groeit, moet je nestkastjes ophangen. Veel 
gemeenten zijn daar op dit moment mee 
bezig. Zo ook Renswoude. Deze nestkastjes 
moeten dan wel vroeg in het voorjaar 
opgehangen worden, zeker in een zachte 
winter als deze. 

Als indiener van de motie willen we heel 
graag dat de nestkastjes in de maand 
februari 2020 opgehangen worden: wie A 
zegt……! 

Daarom hebben we het initiatief genomen 
om vaart te zetten achter het maken van de 
nestkastjes. Met Jos van de Griend (manager 
van de gemeentewerf) is afgesproken, dat 
er dit jaar voor de gemeente 100 nestkastjes 
gemaakt worden. Rob van de Bor heeft ons 
van advies voorzien; met Bart van Deelen 
(Hubo) is een goede deal gemaakt voor het 
leveren en zagen van het hout en samen met 
Helmert Voorthuizen hebben we de planken 

op maat gezaagd en de invliegopeningen 
geboord.

En vanaf eind januari zijn de mensen van 
zorgboerderij de Kleine Weide bezig om 
de nestkastjes in elkaar te zetten en te 
schilderen.
Alle betrokkenen reageerden heel 
enthousiast op onze vraag om mee te doen. 
Niet alleen het resultaat (de 100 nestkastjes) 
is belangrijk, maar ook het betrekken van 
de mensen van de zorgboerderij. Voor hen 
is het een mooie klus om in deze koude en 
natte periode lekker in de warme werkplaats 
te kunnen klussen. 
Streven is dat in februari alle 100 nestkastjes 
worden opgehangen.

Graag willen we iedereen bedanken, die 
heeft meegewerkt aan dit project. 
Naast de nestkastjes is ook van belang, dat 
er voldoende bloemen en kruiden worden 
gezaaid. Zo creëren we een omgeving met 
veel biodiversiteit. Dat is niet alleen heel 
mooi om te zien (bloeiende bloemen), maar 
is ook goed voor het biologische evenwicht 
in onze natuur. 

Ook u kunt thuis meedoen aan het bestrijden 
van de eikenprocessierups. Als u in uw tuin 
een nestkastje voor mezen (invliegopening 
30-32 mm) ophangt en zorgt voor kruiden 
en bloemen in uw tuin, dan mag u hopen op 
de komst van een mezen nestje. Leuk om 
dat te volgen in uw eigen tuin en goed voor 
onze omgeving.  Dorpsbelang heeft tijdens 
de nieuwjaarsmarkt zakjes met bloemzaad 
weggegeven; daarvan zijn er nog een aantal 
over. Voor eigen gebruik kunt u gratis 
een zakje afhalen op Spikhorst 31 en op 
Spikhorst 10 (zolang de voorraad strekt).

Dorpsbelang Renswoude
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IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

Milwaukee Haakse slijper 
€ 99,-excl. btw Op=OP

EM Pater

* ZONNESCHERM * ROLLUIK * MARKIEZEN

* SCREENS * HORREN * ROLGORDIJNEN

* HOUTEN JALOEZIEËN * PLISSEGORDIJNEN

NIEUW
GLAZEN 
SCHUIF-

WANDEN

EMPATER23@GMAIL.COM | 06 416 313 97
SPIKHORST 6 | RENSWOUDE

 

 

  

 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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FEBRUARI 2020 

Datum Activiteit 
 

10 
Maandag 

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
 

11 
Dinsdag 

10.OO UUR: Lezing fam. Muit Zuiderzee fietstocht 
12.00 uur: Dorpsoep  
14.00-16.30 uur: Welfare 
14.00-17.00 uur: Biljarten 
 

14 
Vrijdag 

09.30-11.00 uur: Taal Café  
10.00-11.00 uur: Inloopspreekuur Verlies en rouw 
10.00-11.OO uur: Inloop Taalhuis 
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen 
14.00-17.00 uur: Biljarten 
 

17 
Maandag 

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
 

18 
Dinsdag 

10.00 uur: Tablet café 
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade 
09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk 
13.30 -14.45 uur: High Tea ouderen 
14.00-16.30 uur: Welfare 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

 
21 

Vrijdag 

09.30-11.00 uur: Taal Café  
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen 
14.00-17.00 uur: Biljarten 
 

24 
Maandag  

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
 

25 
Dinsdag  

14.00-16.30 uur: Welfare 
14.00-17.00 uur: Biljarten 
17;00 uur Gezamenlijke maaltijd (Lasagne) 
 

28 
Vrijdag 

09.30-11.00 uur: Taal Café  
10.00-11.OO uur Inloop Taalhuis 
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

 
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rianne van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl of 06- 51647525) of 
Martine van Garderen m.vangarderen@swo-sr.nl of 06 83775854 

 

  
                                                     

 

 
 
 
 
 

 
FEBRUARI 2020 

Datum Activiteit 
 

10 
Maandag 

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
 

11 
Dinsdag 

10.OO UUR: Lezing fam. Muit Zuiderzee fietstocht 
12.00 uur: Dorpsoep  
14.00-16.30 uur: Welfare 
14.00-17.00 uur: Biljarten 
 

14 
Vrijdag 

09.30-11.00 uur: Taal Café  
10.00-11.00 uur: Inloopspreekuur Verlies en rouw 
10.00-11.OO uur: Inloop Taalhuis 
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen 
14.00-17.00 uur: Biljarten 
 

17 
Maandag 

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
 

18 
Dinsdag 

10.00 uur: Tablet café 
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade 
09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk 
13.30 -14.45 uur: High Tea ouderen 
14.00-16.30 uur: Welfare 
14.00-17.00 uur: Biljarten 
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Vrijdag 

09.30-11.00 uur: Taal Café  
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen 
14.00-17.00 uur: Biljarten 
 

24 
Maandag  

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
 

25 
Dinsdag  

14.00-16.30 uur: Welfare 
14.00-17.00 uur: Biljarten 
17;00 uur Gezamenlijke maaltijd (Lasagne) 
 

28 
Vrijdag 

09.30-11.00 uur: Taal Café  
10.00-11.OO uur Inloop Taalhuis 
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

 
 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rianne van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl of 06- 51647525) of 
Martine van Garderen m.vangarderen@swo-sr.nl of 06 83775854 
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VAN DE BIEB:

11 FEBRUARI 2020, VAN 10:00 TOT 12:00  
FOTOPRESENTATIE ‘DE ZUIDERZEE’
Tijdens deze Zoute Inval verzorgen 
Betsy en Aart Muit uit Renswoude een 
fotopresentatie over hun fietstocht langs 
de Zuiderzee. Uiteraard met de nodige 
achtergrondinformatie. 

We sluiten af met een toegift. Dus kom langs 
en reis mee. De toegang is gratis, vooraf 
aanmelden is niet nodig. Koffie en/of thee 
staan klaar.

LEEFSTIJLCOACH VOOR VROUWEN IN DE BIEB VANAF 
12 FEBRUARI
Sinds kort kunnen (te drukke) vrouwen 
en moeders gratis kennismaken met een 
leefstijlcoach in de bibliotheek. Laura 
Tinholt is namelijk haar coachpraktijk “Bij 
Lau” gestart in Renswoude en wil graag 
andere vrouwen bijstaan:
“Als ervaringsdeskundige en professioneel 
coach help ik alle (te) drukke moeders 
aan een nieuwe, gezonde leefstijl die wél 
vol te houden is. Samen pakken we alle 
facetten rondom leefstijl aan: niet alleen 
belemmerende gedachten en overtuigingen, 
maar ook voeding, ontspanning en (zelf)
liefde zitten standaard in mijn coaching. 
Een uniek totaalconcept dat juist daardoor 
blijvend effectief is. Moeders krijgen weer 
rust en ruimte in hun hoofd, hebben weer 
oprechte aandacht en liefde voor zichzelf 
en hun kids én hun lijf bruist weer van de 
energie. Daar doe ik het voor! Ik weet als 
geen ander hoe fijn de juiste begeleiding op 
zo’n moment kan zijn... “
Vrouwen die hieraan behoefte hebben, 
kunnen vrijblijvend langs komen op 
haar inloopspreekuur in de bibliotheek. 
Het inloopspreekuur is elke 2de 

woensdagochtend van de maand tussen 
9.00 en 11.30 uur. De bibliotheek blijft ook 
deze ochtenden gesloten.
Contact opnemen voor een afspraak kan 
ook: 06 19542952 of laura@bijlau.nl. Meer 
informatie vind je ook op www.bijlau.nl

RONDLEIDING KASTEEL RENSWOUDE 11 MAART
Op 11 februari  is er weer een 
groepsrondleiding in het kasteel van 
Renswoude. U moet zich hiervoor  in 
de bibliotheek of via renswoude@
bibliotheekzout.nl opgeven. De kosten 
bedragen 7 euro. De rondleiding duurt 
ongeveer 5 kwartier. Voor mensen die slecht 
er been zijn: er zijn trappen aanwezig....Er 
kan maar een beperkt aantal mensen mee 
dus meldt u op tijd aan.

U krijgt via een mail een reactie op uw 
reservering. Zo niet dan is uw mail niet goed 
aangekomen . Antwoord kan enige dagen 
duren. De afspraak is dat degene die zich 
hebben aangemeld, zich om 13.45 u bij de 
bibliotheek melden. Kosten 7 e. pp. graag 
contant betalen

25 FEBRUARI 2020: VAN SCANDINAVIË TOT 
NOORDKAAP LEZING IN KADER ZOUTE INVAL
Scandinavië biedt een mooie afwisseling 
van schilderachtige plaatsen en 
adembenemende natuur. Waar de 
Atlantische Oceaan de Noordelijke IJszee 
ontmoet vind je de Noordkaap, een steile 
klif van 307 meter. Wie kan daar beter over 
vertellen dan Frans Groot? 
Frans Groot begeleidt, samen met zijn 
vrouw, reizen van de ANWB. In deze 
presentatie neemt hij je mee op een mooie 
reis door Scandinavië, helemaal tot aan de 
Noordkaap en terug langs de fjorden.
Tijd: van 10.00 tot 11.30 u. Deelname 
kosteloos
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BOEKENWEEK 2020: LEZING ANNIE M.G. SCHMIDT: 
EEN REBEL IN DE JEUGDLITERATUUR
Lekker stout in een keurig land. Een lezing 
door Liesbeth Versteeg. 
Ze leerde kinderen om eigenwijs te zijn en 
gaf kritiek op de burgerlijkheid. Met boeken 
als Jip en Janneke en Pluk van de Petteflet 
veroverde Annie M.G. Schmidt Nederland.
Het begint om 20.00 u. en duurt tot 
ongeveer 21.30. Gratis entree. Aanmelden 
hoeft niet.

LOGEREN IN DE BIBLIOTHEEK
Ben je 8 of 9 jaar en kom je vaak in de 
bieb om boeken te lenen? Dan mag je je 
aanmelden om een nachtje in de bibliotheek 
te komen logeren!

Want het voorjaar is de tijd van de Kinderjury 
en dat betekend dat alles over lezen gaat. 
En waar kan je dat beter doen dan in de 
bibliotheek. We zijn er dag en nacht mee 
bezig! Doe jij met ons mee?
Hoe gaat het? Je komt na het eten in 
je pyama, met je slaapzak en je eigen 
slaapmatje. Naar de bieb. We gaan allemaal 
leuke dingen doen die met boeken te maken 
hebben en er wordt natuurlijk voorgelezen. 
Zorg dat je er om 19.00 u bent.

Hoe kun je mee doen? Je aanmelden in de 
bibliotheek zo gauw je kan. Maak een brief 
of tekening of laat op andere manier weten 
waarom je zo graag wilt komen logeren. Er 
kunnen 15 kinderen mee doen. Kinderen 
die vaak een boek komen lenen hebben 
voorrang. Aanmelden kan tot en met 27 
maart. Bij teveel aanmeldingen  gaan we 
loten. 

INLOOPSPREEKUUR TAALHUIS
Ook in het voorjaar zal het Taalhuis 
Renswoude tijdens de oneven weken 

spreekuur houden in de Bibliotheek 
Renswoude. Het inloopspreekuur is vrijdags 
van 10 tot 11 uur. Tijdens het inloopspreekuur 
kan iedereen die de Nederlandse taal beter 
wil leren terecht voor vragen. Je word dan 
geholpen met zoeken naar geschikt (les)
materiaal, een taalmaatje of taalles in de 
buurt. Ook taalvrijwilligers kunnen terecht 
voor ondersteuning en vragen. Dit  staat los 
van het Taal-cafe. (Zie agenda)
 
Wil je graag taalvrijwilliger worden? Ook dan 
kun je terecht en kunnen we samen kijken 
wat je graag zou willen doen.
Voor meer informatie kun je mailen naar: 
taalhuis@bibliotheekzout.nl of bellen: 
0611645224

DIGI-STERKER
De overheid doet steeds meer via het 
internet. Of het nu gaat om het doorgeven 
van een verhuizing bij de gemeente, het 
aanvragen van zorg of je belastingaangifte. 
Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend, 
daarom biedt de Bibliotheek Z-O-U-T nu 
gratis de praktische cursus DigiSterker aan. 

Wat leer je? In vier bijeenkomsten leer je 
werken met de elektronische overheid. Je 
leert hoe je handige informatie vindt en 
hoe je iets moet aanvragen bij bijvoorbeeld 
de gemeente. Ook krijg je te zien wat de 
overheid allemaal al over je weet, zoals de 
opbouw van je AOW. Verder leer je hoe je 
een DigiD kunt aanvragen en gebruiken. 
Praktisch en nuttig dus.

Is dit iets voor u? Bij voldoende 
belangstelling organiseert de bibliotheek 
deze bijeenkomsten. Neemt u contact op 
met renswoude@bibliotheekzout.nl of in de 
bibliotheek.
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Dorpsstraat 51

3927 BB Renswoude

     0318-574758 / 746020

        info@rcr-renswoude.net

      www.rcr-renswoude.nl

Voor reparatie en verkoop van

Audio / Video / Witgoed
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WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE      -      BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Sportfysiotherapie 
Revalidatie 
Medisch Fitness 
Echografie 
Shockwave 
Blessurepreventie 
 

Wist u dat.. 
Wij middels echografie de 
(meeste) klachten in beeld  

kunnen brengen? 
Beukenlaan 46, Renswoude 

0318-576353 0686870122 
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RUMMICUP EN SJOELEN
Wist u dat er elke vrijdagmiddag  rummicup 
of andere spelletjes gedaan worden in de 
blbiotheek? Voor iedereen die dat gezellig 
vindt. Kom gerust langs om 14.00 u.
Het is gratis, koffie/thee €1,-

Biljarten kan altijd, op dinsdag tussen 14-20 
u, op woensdag en vrijdag tussen 14-17 u. 
Omdat er weer een plek is waar ze ingeleverd 
mogen worden heeft de bibliotheek de ton 
voor plastic doppen weer op haar plek gezet 
en kunnen schone doppen weer worden 
ingeleverd.

OPROEP:
De bibliotheek zoekt een (betaalde) 
opruimhulp vanaf 15 jaar voor dinsdag 
einde van de middag, of avond. Kom langs 
voor info.

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

14 FEBRUARI BEKENDMAKING MYSTERY 
ACT EN INFOAVOND ORANJEFESTIVAL 
RENSWOUDE

Al weken wordt er naar gevraagd 
en over gesproken, wie is nu die 
mystery act op de Vrienden van 
het Oranjebal XL? Vrijdagavond 14 
februari komt daar een antwoord 
op! Tijdens de infoavond over 
Oranjefestival Renswoude 2020 
in Restaurant De Hof.
Ook worden de sponsors voor 
het nieuwe programma bekend 
gemaakt, de vernieuwde opzet 
van de crossklassen wordt 

uitgebreid uitgelegd, de vrijwilligerstaken 
worden besproken en het programma van de 
op en afbouw wordt volledig doorgenomen. 
Naast dat wij de Mystery Act bekend maken 
en de laatste ontwikkelingen van onze 
plannen presenteren, is het vooral ook een 
gezellige bijeenkomst met een borrel! Kortom: 
daar wil je bij zijn! Om 20.15 uur gaat de zaal 
open en om 20:30 uur start de presentatie 
in Restaurant De Hof. Iedereen die interesse 
heeft is uitgenodigd, ook niet-leden en 
mensen die geen vrijwilliger of sponsor zijn.

CREATIEF IN DE BIEB 

Elke maandagmorgen van 9.30 uur tot 11.00 
uur is er Creatief in de Bieb van Renswoude.
Het doel van de ochtend is om op een 
ontspannen manier elkaar te ontmoeten en 
van elkaar te leren. Neem je eigen (hand)
werkje of creatief materiaal mee, vraag advies 
aan anderen of leer hen wat jij goed kan! Er zijn 
ook naaimachines beschikbaar. Voor de koffie 
en thee wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Loop eens binnen, van harte welkom!
Contactpersoon SWO: 
Martine van Garderen, tel: 06 83775854

Boedelscheiding

Betaalbare deskundigen

De Hooge Hoek 4 - 3927 GG Renswoude - www.heijinkenmeure.nl

Informeer naar onze scherpe tarieven, en bel 0318 - 57 55 00
of rechtstreeks met Mr. Meure onder 0318 - 57 09 90

H ijink & M ure
a d v o c t e na

e e

AlimentatieEchtscheiding
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0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u 

verzekerd bent

u i t v a a r t z o r gu i t v a a r t b e g e l e i d e r

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

  

  

Utrechtseweg 18    3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl    www.vangentonline.nl
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BERICHTEN VAN DE WIJKAGENT

INBRAKEN:
Afgelopen week hebben we verschillende 
meldingen gehad in Renswoude. Dit ging 
over inbraak in een auto, poging inbraak in 
een woning en insluiping in een woning. Dit 
gebeurde allemaal in de nachtelijke uren.
Na onderzoek horen we van mensen dat 
ze eerder wel verdachte personen gezien 
hadden maar vervolgens geen 112 hebben 
gebeld. Een gemiste kans.

Afgelopen half jaar hebben we het met 
elkaar super goed gedaan qua inbraken en 
dergelijke. Tot afgelopen week, helaas!!!

Daarom deze oproep. Ziet u een verdachte 
situatie? Bel dan direct 112 en maak gebruikt 
van de buren en de preventie whatsapp 
groepen. Want een inbraak maakt gewoon 
enorme indruk.

INVORDERING RIJBEWIJS:
Op zondag 19 januari is een bestuurder en 
inwoner van Renswoude betrapt op een 
forse snelheidsovertreding. De bestuurder 
reed 160 op een 80 km weg. De bestuurder 
bracht niet alleen zichzelf maar ook 
anderen hiermee in gevaar. Het gevolg is dat 
de bestuurder zijn rijbewijs mocht inleveren 
en een proces verbaal in ontvangst nemen.
Justitie gaat uiteindelijk bepalen of de 
bestuurder zijn rijbewijs terug krijgt. Tot die 
tijd mag hij geen voertuig besturen.

DIGITALISERING:
Wilt u altijd actueel op de hoogte zijn van 
de gebeurtenissen in en om Renswoude. 
Volg ons dat op de Facebook pagina: Politie 
Renswoude.

Met vriendelijke groet,
Uw wijkagent IJzebrand Havinga
IJzebrand.Havinga@politie.nl

23

Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redaktie en 
advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 
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Parkietjes
Bewoners en personeel van De Kleine Meent 
bedanken de Gereformeerde Kerk voor het 
herfstbloemstuk dat zij mochten ontvangen uit 
handen van Gert v.d. Hoef
Bewoners De Kleine Meent

Te koop: Donkerbruin lederen sta-op stoel (met 
2 motoren + sta-op hulp) i.z.g.s.; Groen leder 
Bankstel (2 1/2 zits) i.z.g.s. voor de prijs van 
€75,00. Info (na 18.00 uur) 0318 - 57 29 30 

De Gereformeerde kerk verkoopt geen kerst-
bomen dit jaar.

Parkietjes

De volgende Heraut komt over 3 weken uit.
Inleveren dinsdag 11 december vóór 19.00 uur. 
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Dorpsstraat 73 - 3927 BB  Renswoude
Telefoon: 0318 - 572 951
Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Verkoop nAankoop
Taxaties nWoningen

16

SNEL AANNEMERS V.O.F.

De Hooge Hoek 11
3927 GG Renswoude
Tel. 0318 - 572162
Fax 0318 - 574027
jan@snelaannemers.nl
www.snelaannemers.nl

Gespecialiseerd in:

* NIEUWBOUW

* VERBOUW

* RENOVATIE

* ONDERHOUD

Hage Nap
Molenstraat 10a
3927 AC Renswoude
Tel: 0318 - 57 35 38
Mob: 06 - 149 636 02
info@napschilderwerken.nl
www.napschilderwerken.nl

binnen- en buitenschilderwerk
glasweefsel-, behang- en sauswerk

beglazing
meerjarenonderhoudsplan schilderwerk
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Parkietjes

Te koop zeer goede piano, Ballindamm, zwart, 
vr.pr.€3150.- tel.0318-572570. Laatst gestemd 
oktober 2019.

Grote regenton te koop op standaard. 
Blanke eetkamerstoelen 10 euro per stuk . 
Praktisch schoenen/ laarzenrek van hout 15 euro
A. van den Hurk. tel. 0318-618244  

Wie helpt ons? Door verschillende omstandigheden 
hebben we een tekort aan mannen bij ons koor. 
We zijn aan het oefenen voor 2e Paasdag. In de 
mooie Koepelkerk is er dan een klein concert-
paaszangdienst, in de ochtend. We oefenen op 
donderdag van 19.30 tot 21.30 in Rehoboth. We zijn 
een gezellige groep, maar geconcentreerd bezig. 
Je bent van harte welkom. Tot donderdag! 
Con Amore Renswoude.

 
 KOOP ELKE DONDERDAGMORGEN 

WEER KAAS BIJ HENK SCHEER 
 
Kom kijken voelen en proeven en 
overtuig u zelf, Waarom kaas vers 

van het mes altijd lekkerder is. 
 
 
 

Henk Scheer Kaas & Zn 
Stationsweg 415 
3925 CD SCHERPENZEEL 
M: 06-54357280 
E: info@henkscheerkaas.nl 
W: www.henkscheerkaas.nl 

 

FROMAGERIE ddee  JJeeaann  
       Servir, adorer, apprécier! 




