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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. 
 

Spreekuur burgemeester 
Elke maandag van 11.00 - 12.00 
uur in het gemeentehuis. U kunt 
uw vraag/verzoek ook mailen naar: 
burgemeester@renswoude.nl.  
Op de volgende data is er geen 
spreekuur: 27/05, 10/06 
 

Gemeentehuis/gemeentewerf gesloten 
Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn op vrijdag 19 april a.s. gesloten. 
Maandag 22 april is het gemeentehuis ook gesloten i.v.m. 2e Paasdag 

Besluit  vertrokken naar Land Onbekend 
Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken  is gebleken dat onderstaande persoon niet 
meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 
ingeschreven staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten  om van 
de onderstaande persoon  gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land. 
Geslachtsnaam en voorletters- Datum voornemen 

 Orens, C.V.J.- 04-03-2019. 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen 
zes weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen 
aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. 
In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende: 

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

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

Evenementenkalender 
12 april 12.00 
tot 14.00 uur 

Schoolmarkt veiling schoolspullen 
bij De Borgwal 

13 april Voorjaarsconcert Ons Genoegen 
13 april Voorjaarsconcert Reünie Orkest 

Artillerie Trompetterkorps 
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl  

 

Collectevergunningen 
7 t/m 13 april Hartstichting 
14 t/m 20 april Nationaal Fonds Kinderhulp 

Gemeentenieuws (8 april 2019) 
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Aanvragen leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020 zijn verstuurd! 
Het lijkt nog ver weg, maar voor we het weten start het schooljaar 2019-2020. Voor de 
planning van het leerlingenvervoer is het van groot belang om op tijd alle benodigde 
gegevens te hebben. Daarom zijn de aanvraagformulieren voor het volgende schooljaar 
nu al verstuurd. 
Heeft u er geen ontvangen of heeft u vragen over een eventuele vergoeding op grond van 
de Verordening leerlingenvervoer? Neem dan contact op met mevrouw H. Davelaar via 
0318-578150 of h.davelaar@renswoude.nl 
 
Locatieanalyse huisvesting gemeente Renswoude afgerond 
College adviseert gemeenteraad te kiezen voor Dorpsstraat 4 (huidige locatie gemeentehuis) 
De gemeenteraad heeft op 2 oktober 2018 besloten om een aantal locaties te 
onderzoeken voor de toekomstige gemeentelijke huisvesting. Het College van B&W heeft 
hiervoor een locatieanalyse laten opstellen. Door een brede afspiegeling van de 
Renswoudse samenleving is middels een klankbordgroep meegedacht bij de 
totstandkoming hiervan. Op basis van deze locatieanalyse heeft het College van B&W een 
matrix opgesteld om te komen tot een voorkeursoptie.  
Het College van B&W heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om de 
toekomstige gemeentelijke huisvesting op Dorpsstraat 4 (huidige locatie) te houden, 
waarbij het voorste, historische deel, gerenoveerd wordt en op het achterste deel sloop en 
nieuwbouw plaatsvindt. De klankbordgroep adviseert deze locatie eveneens.  
Tijdens de (ver)bouwwerkzaamheden zal gebruik gemaakt moeten worden van tijdelijke 
huisvesting.  
 

Besluit gemeenteraad 
De gemeenteraad behandelt dit voorstel op 28 mei a.s.. In voorbereiding op deze 
raadsvergadering is er op woensdag 17 april a.s. een vergadering van de raadscommissie 
Economie en Financiën*. Deze vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis. U bent hartelijk welkom om hierbij aanwezig te zijn. Als u 
wilt inspreken, dan is daar gelegenheid voor. U kunt zich hiervoor tot woensdag 17 april 
a.s. 16.00 uur aanmelden bij Marcel Jansen via m.jansen@renswoude.nl.  
 
De locatie waar de gemeenteraad voor kiest wordt vervolgens verder uitgewerkt voor de toekomstige 
gemeentelijke huisvesting. In dit besluit wordt het advies van de klankbordgroep meegenomen. 
 
*De vergaderstukken zijn vanaf vrijdag 5 april a.s. te raadplegen via www.renswoude.nl -> bestuur & organisaties -
> agenda vergaderingen. 
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Verkiezingen Europees Parlement op 23 mei 2019 
Stemmen met een kiezerspas  
De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezingen 
van de Nederlandse leden van het Europees Parlement  een kiezer toegestaan is zijn/haar 
stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas.  
 

Daarbij gelden de volgende bepalingen. 
 
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK 
1) Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor 

verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te 
mogen deelnemen. 

2) Het verzoekschrift moet uiterlijk op  maandag 20 mei 2019 door de kiezer zijn 
ingediend bij de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 als kiezer is 
geregistreerd. 

3) Als de kiezer al een stempas ontvangen heeft, dan dient dit bij het verzoekschrift 
gevoegd te worden. 

4) Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht 
te stemmen 

 

B. MONDELING  VERZOEK 
1) Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk 

verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het 
gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling 
(9 april 2019) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een 
kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12:00 uur op de dag vóór de stemming  
(22 mei 2019). 

 

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. 
Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs 
overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. 
Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn/ haar 
kiesrecht aanmelden in elk stembureau in Nederland. 
 
Stemmen bij volmacht 
De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezingen 
van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019 een 
kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen: 
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A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS 
1) Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor 

de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. 
2) Het verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 20 mei 2019, door de kiezer worden 

ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 9 april 2019 
als kiezer is geregistreerd. 
Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een 
kiezerspas is verstrekt. 

3) Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 
dinsdag 9 april 2019 als kiezer zijn geregistreerd. Bij inwilliging van het verzoek 
ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij/zij dient de volmachtstem tegelijk 
met zijn eigen stem uit te brengen. 

4) Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming 
deel te nemen. 

 
B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS  
1) De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, 

machtigen om voor hem/haar te stemmen. 
2) De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart 

door de gemachtigde medeondertekenen.  
3) De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de 

gemachtigde over.  
4) Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de 

gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het 
stembureau laten zien. De gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met 
zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen. 

5) Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag 
van de stemming.  

6) Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen 
van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken. 

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen.  
 
Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen, Dorpsstraat 4, 
telefoonnummer 0318-578151.  
De burgemeester voornoemd,  
P. Doornenbal-van der Vlist 
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Vergadering gemeenteraad 
Op dinsdag 16 april  a.s. vergadert de gemeenteraad van Renswoude. Deze openbare 
vergadering vangt aan om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De agenda voor deze vergadering is: 

1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Spreekrecht burgers / Rondvraag raadsleden 
4. Vaststelling verslag en besluitenlijst van de openbare vergadering d.d. 5 maart  
     2019 
5. Ingekomen stukken en mededelingen 
Hamerstukken 
6. Raadsvoorstel tot instemming ontwerpbegroting 2020 en begrotingswijziging   
    2019 AVU 
7. Raadsvoorstel tot vaststelling van het beleidsplan Sociaal Domein 
Debatstukken 
8. Raadsvoorstel tot vaststelling van de huurverhogingen per 1 juli 2019 
9. Raadsvoorstel tot vaststelling van de nota reserves en voorzieningen 2019 
10. Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondexploitatie Beekweide 2019 
11. Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondexploitatie Taets van   
       Amerongenweg 2019 
12. Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondexploitatie Groot Overeem 2019 
13. Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondexploitatie Dorpshart 2019 
14. Sluiting 
 

Raadscommissie Algemeen Bestuur en Sociaal Domein (AB&SD)  
De vergadering van de raadscommissie AB&SD op dinsdag 23 april zal niet doorgaan in 
verband met het ontbreken van agendapunten. 

 
Raadscommissie Economie en Financiën (EF)  
IS VERPLAATST VAN 24 APRIL NAAR 17 APRIL 
Op woensdag 17 april a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie EF. Deze openbare 
vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is:  

1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Vaststelling verslag en besluitenlijst 11 maart 2019 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
5. Voorstel inzake locatieanalyse toekomstige gemeentelijke huisvesting 
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6. Presentatie toekomstmogelijkheden Taets van Amerongenweg fase 2 (niet 
voor 20.30 uur) 

7. Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2019 
8. Stand van zaken overige projecten 

1. Regio FoodValley 
2. Beekweide 
3. Bedrijventerreinen 

9. Rondvraag 
10. Sluiting 
 

Raadscommissie Ruimte en Duurzaamheid (RD)  
De vergadering van de raadscommissie RD op donderdag 25 april a.s. zal geen doorgang 
vinden. Het enige agendapunt voor deze commissie (toekomst Taets van Amerongenweg 
fase 2) is toegevoegd aan de agenda van de commissie Economie en Financiën op 17 
april 2019. 
  
Ontwerp nieuwe brandweerkazerne bekend 
Voor het ontwerp van de nieuwe brandweerkazerne 
zijn vier architectenbureaus gevraagd een ontwerp 
te presenteren. RoosRos architecten is als beste uit 
de bus gekomen bij de aanbesteding. Het ontwerp 
past het beste in de omgeving en biedt voldoende 
ruimte voor het derde voertuig en het 
dienstvoertuig.  
Brandweercommandant Bert van Voorthuizen is 
dan ook erg blij met de keuze voor het ontwerp van 
RoosRos architecten: “Het is een logisch en 
praktisch ontwerp. Het ziet er goed uit. Als 
Renswoude mogen we trots zijn dat we zo’n 
veiligheidsgebouw gaan realiseren. Daar zijn we als 
brandweercorps erg dankbaar voor”. In het ontwerp 
en het terrein is veel aandacht voor duurzaamheid: 
regenwater wordt zoveel mogelijk geïnfiltreerd en 
qua materialisatie hebben duurzame materialen de voorkeur.  
Naar verwachting wordt in het 1e kwartaal van 2020 gestart met de werkzaamheden. 
Begin 2021 is de nieuwe kazerne gereed.  
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Expositie en cursus ‘Fotovoice’ 
Op 9 april om 14.00 uur zal wethouder Arnout Wijs de expositie “Fotovoice” openen in de 
bibliotheek van Renswoude. Deze expositie is tot begin juni te bezoeken tijdens de 
openingstijden van Het Trefpunt en de bibliotheek. De schilderijen in deze expositie zijn 
gemaakt  door mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
 

Meer draagvlak voor kwetsbare mensen 
De aanleiding voor het organiseren van deze activiteit is dat de politie afgelopen jaren 
steeds meer meldingen krijgt over “personen met verward gedrag”. Dit zijn meldingen die 
eigenlijk niet bij de politie “thuis” horen, omdat deze mensen door omstandigheden, een 
medische of psychische benadering nodig hebben. Het is een brede doelgroep waaronder 
mensen met beginnende dementie, een psychiatrische aandoening of een verslaving. In 
Renswoude willen we komende periode enkele activiteiten organiseren voor 
buurtbewoners, mantelzorgers en kwetsbare mensen met het doel draagvlak/ tolerantie 
te creëren voor mensen die zich (soms) verward gedragen. 
Mocht u zich zorgen maken over uw buurtgenoten dan kunt u contact opnemen met het 
dorpsteam. Als er zeer ernstige en acute problemen zijn dan kunt u 112 bellen. De politie 
zorgt dan dat er buiten kantooruren de juiste zorg wordt ingezet. 
 

Informatie over de cursus “Fotovoice” 
Kwintes is een zorgaanbieder die begeleiding biedt aan mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. Kwintes biedt daarnaast ook  de cursus Fotovoice aan voor iedereen die 
zich soms psychisch kwetsbaar voelt.  
Fotovoice is een cursus voor en door kwetsbare mensen, die willen werken aan de 
bewustwording en bestrijding van stigma’s. Aan kwetsbaarheden kleven namelijk 
stigma’s of een negatieve beeldvorming. De stigma’s worden door andere mensen 
ervaren, maar ook door kwetsbare mensen zelf.  
Tijdens de cursus ontwikkelen de deelnemers nieuwe rollen en leert men omgaan met 
(zelf)stigma’s door het expliciet maken van beelden en die met elkaar uit te wisselen. De 
deelnemers worden zich bewust van hun bijzondere talenten en kwaliteiten, zodat deze 
kwaliteiten kunnen worden ingezet voor persoonlijke groei en herstel. 
Het begrip ‘Herstel’ staat niet gelijk aan genezing, maar betekent dat je leert zien waar je 
eigen kwetsbaarheden en talenten liggen en dat je met gebruikmaking daarvan weer baas 
wordt over je eigen leven. 
 

U kunt zich aanmelden voor de cursus bij Annelies Hoefsloot, a.hoefsloot@kwintes.nl 
of tel: 030 695 61 73 
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Ontwerp-bestemmingsplan ‘Fietspad N224’ 
Vanaf 25 maart 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad N224’ ter inzage.  
 
De provincie Utrecht gaat naar verwachting in 2020 groot onderhoud uitvoeren aan de 
N224. Grotendeels past dat binnen de geldende verkeersbestemming. Voor een klein deel 
zijn er echter werkzaamheden buiten de verkeersbestemming gepland. Dat geldt voor het 
deel ten oosten van de Ubbeschoterweg en ten noorden van de N224, ter hoogte van het 
Domineesbosje. Het is de bedoeling om hier in plaats van een eenrichtingsfietspad een 
tweerichtingsfietspad te realiseren en dus is er meer ruimte nodig dan de huidige 
bestemming biedt. Daartoe is genoemd bestemmingsplan opgesteld.  
 
Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt vanaf vandaag 
gedurende zes weken ter inzage liggen op de afdeling Omgevingsbeheer van het 
gemeentehuis (Dorpsstraat 4, 3927 BD Renswoude). Tot 21 mei 2019 worden 
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen over het ontwerp naar 
voren te brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan naar keuze 
mondeling of schriftelijk.  
Een schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan:  
Het college van burgemeester en wethouders van Renswoude 
Postbus 8 
3927 ZL  RENSWOUDE 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u binnen de genoemde termijn 
een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar, mevrouw E. Zech.  
Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) 
 
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure 
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend: 
1)  Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van een tijdelijke container achter de woning op 

het adres Dorpsstraat 43 te Renswoude (ontvangen op 18 maart 2019); 
2)  Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van een garage achter de woning op het adres  

Dorpsstraat 43 te Renswoude (ontvangen op 18 maart 2019); 
Bovenstaande aanvraag is ingediend en zal 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.  
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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: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) 
 
Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen 
zijn verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure: 

1) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het bouwen 
van een overkapping achter het bedrijfspand op het adres De Hooge Hoek 17 te 
Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1° van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 5.3.2. van het 
bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein’ (verzonden op 21 maart 2019); 

2) Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van 2 bomen in de houtwal ten 
zuiden van de bebouwing op de Oude Holleweg 49 te Renswoude (verzonden op 
22 maart 2019); 

3) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het 
legaliseren van een schutting, het bouwen van een overkapping en het plaatsen 
van zonnepanelen op de uitbouw aan de woning op het adres Dickerijst 2 te 
Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1° van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 16.3.2. van het 
bestemmingsplan ‘Dorp’ (verzonden op 28 maart 2019); 

4) Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak en het 
plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning op het adres 
Dorpsstraat 125 te Renswoude (verzonden op 27 maart 2019). 

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 de verleende vergunning, dan 
kunt u binnen zes 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, het gebruik van gronden 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.  
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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. 
Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) 

Ingekomen aanvragen vergunning 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: 
 Vergunning voor het houden van een rommelmarkt rondom de Gereformeerde Kerk 

aan de Kastanjelaan te Renswoude op zaterdag 25 mei 2019, aangevraagd door de 
Gereformeerde kerk Renswoude (ontvangen op 28 maart 2019); 

 Verklaring van geen bezwaar voor de wielertoertocht Classico Boretti door onder 
andere Renswoude op zaterdag 11 mei 2019, aangevraagd door Golazo (ontvangen 
op 28 maart 2019); 

 Melding buurtbarbecue Sportparklaan op zaterdag 29 juni 2019 (ontvangen op 28 
maart 2018); 

 Collectevergunning voor het huis aan huis collecteren voor St. Light for the Children 
Nederland van 8 t/m 14 december 2019 in de gemeente Renswoude (ontvangen op 
27 maart 2019); 

 Collectevergunning voor het huis aan huis collecteren voor St. Woord en Daad uit 
Scherpenzeel van 30 juni t/m 6 juli 2019 in de gemeente Renswoude (ontvangen op 
26 maart 2019); 

 Vergunning voor het organiseren van een openingsfeest van CBS de Borgwal op het 
parkeerterrein De Hokhorst op donderdag 16 mei 2019, aangevraagd door CBS de 
Borgwal (ontvangen op 21 maart 2019); 

 Standplaatsvergunning voor de verkoop van brillen, lenzen en gehoortoestellen op 
het Dorpsplein (de markt) op de woensdagmiddag, aangevraagd door Hoor en Zie 
(ontvangen op 19 maart 2019); 

 Vergunning voor een openluchtdienst in het kasteelbos op 7 juli 2019, aangevraagd 
door de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie (ontvangen op 12 maart 2019);  

 Kennisgeving incidentele festiviteiten SmaakIdee, Barneveldsestraat 49 te 
Renswoude: vrijdagavond 10 mei 2019 muzikale avond met De Ramblin Boots 
Countryband en op zaterdagavond 7 september 2019 feestavond met twee DJ’s, 
ingediend door SmaakIdee (ontvangen op 7 maart 2019). 

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T: 0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl  
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                                                                                                        Renswoude, 8 april 2019 

 

Bekendmaking vastgestelde beleidsregel  
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 maart 2018 de Beleidsregel 
‘terugvordering, verhaal en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente 
Renswoude’ vastgesteld. De beleidsregel ligt ter inzage in het gemeentehuis. 
 
De aanbiedregels kliko’s op een rij 
Van verschillende bewoners heeft de gemeente signalen ontvangen dat bij hen de kliko 
soms niet wordt geleegd omdat de deksel niet volledig gesloten was. Dit kwam doordat 
andere bewoners  afval in hun kliko hadden gedaan. Als u een zak bij in de aan de straat 
geplaatste kliko van een buurtgenoot wilt gooien, overleg dan even of uw buurtgenoot 
daar geen bezwaren tegen heeft. Zorg er in ieder geval voor dat de deksel nog goed dicht 
kan, anders wordt de kliko niet geleegd en dat is erg vervelend voor uw buur! 
  
Hieronder de aanbiedregels betreffende een zijlader op een rij: 

 zet de kliko vóór 07.30 uur aan de weg. 
 houd ongeveer 40 cm tussenruimte aan. Dat is iets meer dan een normale stoeptegel. 
 zo dicht mogelijk bij de weg, dan kan de zijlader de kliko makkelijk pakken. 
 met de wielen van de weg af, dan valt de deksel bij het terugzetten weer netjes dicht. 
 zorg dat de deksel goed gesloten is anders wordt de kliko niet geleegd. Laat geen 

afval uitsteken en leg dit nooit naast of op de kliko, want dat verwerkt de zijlader niet. 
 de kliko mag niet te zwaar zijn (maximaal 70 kg). 
 plaats de kliko niet achter of naast een obstakel zoals een lantaarnpaal of auto. 
 blokkeer geen aanbiedplaatsen op de dag dat de kliko’s geleegd worden. 
 stamp het afval niet te vast aan. Als afval na een aantal keer schudden niet uit de 

kliko valt, kan de kliko niet geleegd worden. 
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ONS GENOEGEN VIERT START LENTE MET 
VOORJAARSCONCERT

Harmonievereniging Ons Genoegen uit 
Renswoude viert op zaterdag 13 april de 
start van de lente met een voorjaarsconcert. 
Tijdens het concert treden het harmonie- en 
het leerlingenorkest van de vereniging op.

Voor de pauze laat het harmonieorkest 
diverse prachtige nummers horen, zoals 
‘Highdays and Holidays’ van Philip Sparke, 
‘Appalachian Overture’ van James Barnes 
en het stuk ‘Piccolo Picante’ van Derek 
Bourgeois met soliste Maaike van Saane op 
piccolo. Centraal tijdens het eerste deel van 
het concert staat het stuk ‘Pilatus: Mountain 
of Dragons’. Dit symfonisch gedicht 
vertelt het verhaal van een groep moedige 
avonturiers die de berg Pilatus beklimmen 
om oap zoek te gaan naar draken. 

LATIN
Na de pauze treedt het harmonieorkest 
samen op met het leerlingenorkest van Ons 
Genoegen. Samen laten de orkesten horen 
dat jonge muzikanten na een paar jaar les al 
fantastische muziek kunnen maken.

Aansluitend speelt het harmonieorkest 
lichte, Zuid-Amerikaanse muziek. Met deze 
Latin muziek verdrijft de vereniging het 
grijze, natte weer en viert samen met het 
publiek op muzikale wijze de start van de 
lente.

Het concert wordt gegeven in ’t Podium 
begint om 20.00 uur, de zaal is om 19.30 
uur open. Kaarten kosten 5 euro voor 
volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. 
Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar 
binnen. Kaarten zijn voorafgaand aan het 
concert verkrijgbaar aan de deur.

14 APRIL PALMZONDAG,  
PKN GEREFORMEERDE KERK

THEMA: ‘OP EEN ÉZEL...? WÁT EEN EZEL!’

Palmzondag is het begin van de Goede/
Stille Week. Op deze dag wordt de intocht 
van Jezus op een ezelsveulen in Jeruzalem 
herdacht. Met palmbladeren werd Hij 
verwelkomt als de nieuwe Messias. Gelezen 
wordt uit het Evangelie van Mattheüs 26:1-16 
en 21:1-11,   thema: ‘Op een ézel...? Wát een 
ezel!’. 
In de Kinderverteldienst: (groep 1-8) gaat 
het over “Jezus komt bij Pilatus”
Voorganger ds. Theo Hop uit Hillegom zal in 
deze dienst voorgaan. Ds. Hop heeft 10 jaar in 
Renswoude gewoond, zijn vader, ds. Willem 
Hop, was van 1946 tot 1956 voorganger in de 
Hervormde Gemeente.

U bent van harte welkom om deze dienst bij 
te wonen en - opnieuw - kennis te maken met 
ds. Theo Hop. Organist, Rein van leeuwen. 
Adres: Kastanjelaan 1, aanvang dienst 9.30 
uur.
Na de dienst is er koffie/thee in de Voorhof 
waar u van harte welkom bent.

PAASZANGDIENST KOEPELKERK – MAANDAG 
22 APRIL 2019

De zangdienst op Tweede Paasdag in de 
Koepelkerk belooft een mooie dienst te gaan 
worden, met veel muziek. Ds. A. Schroten 
houdt een meditatie en Gospelkoor Candela 
zal enkele liederen zingen o.l.v. Jeannette 
van ‘t Veld. Het koor wordt ondersteund door 
soliste Anne Schermers en begeleid door 
orgel, piano, gitaar en dwarsfluit. Iedereen is 
van harte welkom om te komen luisteren (en 
natuurlijk mee te zingen!). De dienst start 
om 9.30 uur.
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Geldig van maandag 8 t/m zondag 14 april 2019. Week 15. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

 4.98  1.99 
 Coop 

roombroodjes  

4 STUKS

Hertog Jan bier
krat 24 flesjes à 300 ml of 

3 multipacks à 6 blikjes à 330 ml

16.89

17.379.99
MAX. 6 
STUKS
PER KLANT

Komkommer per stuk

Radijs zak 200 gram

Cherrytomaten 
bak 250 gram

2 STUKS
ALLE COMBINATIES MOGELIJK1.- 1.78 

4.30

6.804.-

Geldig op vleeswaren 
met deze sticker!  

2 VOOR

4,-

2 STUKS

Voordeel-
verpakking 
vleeswaren
2 pakken à 200 gram

alle combinaties mogelijk

Witlof zak 500 gram

Spinazie zak 450 gram

Bleekselderij per stuk

2 STUKS
ALLE COMBINATIES MOGELIJK

 2.38 - 3.58 2.-

Coop roomboter 
croissants naturel 2.681.34

Vers uit eigen oven! 

2+2 GRATIS

Geniet van heel veel voordeel

6.75

11.975.-

Vivera vlees-
vervangers

alle combinaties mogelijk

3 STUKS

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

Alle den Eelder

zuivel
2 pakken à 1000 ml 

alle combinaties mogelijk

2.24 1.12
1+1 GRATIS*

bijv. boeren karnemelk
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IN DE MAAND VAN AUTISME:
LEZING “DE AANPAK BIJ AUTISME”

VAN PROBLEEM NAAR OPLOSSING.
DOOR COLETTE DE BRUIN VAN GEEF ME DE 5.
 
Hoe ga je om met iemand met autisme? 
Wat kun jij doen om de relatie te versterken, 
veiligheid te bieden, problemen te 
voorkomen en zelfstandigheid te vergroten? 
En wat is de impact van autisme op het gezin, 
op broertjes en zusjes? Dat vertelt autisme-
expert Colette de Bruin in deze lezing. Jouw 
aanpak maakt een wereld van verschil.

 ‘Ik zie nog zo veel mensen worstelen, dat 
kan echt anders’, aldus Colette. ‘Niemand 
met autisme gedraagt zich met opzet 
vervelend. Repeterend gedrag, niet doen wat 
je vraagt, plotselinge woede-uitbarstingen, 
niet zelfstandig zijn in taken waarbij dat 
wel zou moeten gezien de leeftijd, het zijn 
allemaal signalen. Daarachter schuilt een 
grote hulpvraag. Als je die herkent als ouder, 
leerkracht of zorgprofessional, kun je rust 
en duidelijkheid scheppen en toewerken 
naar meer zelfstandigheid. Ga terug naar 
de oorzaak van het gedrag en stem daar je 
aanpak op af.’

Colette is grondlegger van de Geef me 
de 5-methodiek en orthopedagogisch 
gedragsdeskundige. Handelen volgens de 
methodiek leidt tot meer positief contact, 
minder ongewenst of onhandelbaar gedrag 
en een groter ontwikkelingsperspectief 
voor mensen met autisme. In 2017 is de 
methodiek wetenschappelijk onderbouwd 
door dr. Fabiënne Naber (neurofysisch 
gedragswetenschapper).

WIE: 
Voor ouders van een kind met een autisme 
spectrum stoornis (ASS), professionals 
uit het onderwijs en de (verstandelijk 
gehandicapte) zorg, gesprekvoerders van 
de gemeente, huisartsen, medewerkers 
van consultatiebureaus, medewerkers 
kinderdagverblijven enz. De ervaring leert, 
dat de methode van “Geef me de vijf” heel erg 
goed werkt bij alle kinderen, met of zonder 
diagnose. Elk kind is gebaat bij regelmaat, 
duidelijkheid en een basisfundament. Je 
gaat na deze inspirerende lezing naar huis 
met een nieuwe kijk op autisme en met tal 
van tips die je direct daarna in kunt zetten.                     
                                                                                                 
WANNEER: 
Datum: donderdag 18 april 2019 van 19.30 – 
22.00 uur. Inloop vanaf 19 uur.           
                      
WAAR: 
Kulturhus De Breehoek    
  
Marktstraat  59
3925 JP  Scherpenzeel
Kosten: € 2,= aan de zaal te voldoen.
Aanmelden: via cjg@scherpenzeel.nl.                                           
Informatie: CJG Scherpenzeel, 033-2771331 
of www.cjg.scherpenzeel.nl.

GEZAMENLIJK ETEN 
DINSDAG 30 APRIL 2019

Senioren Welzijns Organisatie ( SWO) 
organiseert voor ouderen op dinsdag 30 april 
een gezamenlijke maaltijd in het Trefpunt, 
in de bibliotheek van Renswoude. De avond 
begint om 17.00 uur. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met ouderenwerker Rianne van 
Ginkel, tel 06 5164 7525 
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WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE      -      BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

  

  

Utrechtseweg 18    3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl    www.vangentonline.nl

 

 

 
  

 
 
   
 

  

 

Bouwbedrijf Leo Verkerk 
info@leoverkerk.nl 

03 43 - 41 28 49                                                 
 

                 R e n s w o u d e                                   l e o v e r k e r k . n l                                                     
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CBS DE BORGWAL

Op vrijdag 12 april wordt er een heuse 
schoolmarkt gehouden op CBS De Borgwal, 
Lijsterbeslaan 18! Deze markt start om 12:00 
uur en is rond 14:00 uur afgelopen. Wat is er 
allemaal te koop? Broodje knakworst, ijs, 
drinken, boeken, gezelschapsspellen en nog 
veel meer! Ook zijn er activiteiten te doen, 
zoals een sjoelwedstrijd en er kan geknutseld 
worden. De grabbeljurk loopt ook weer rond. 
De activiteiten/ producten zijn in de school 
en op het bovenbouwschoolplein.
Om 13.45uur wordt er een grote veiling 
gehouden met Meester van Barneveld als 
veilingmeester.
De opbrengst is bedoeld voor speeltoestellen 
op het nieuwe schoolplein. Iedereen is van 
harte welkom. U komt toch ook!?

REUMANEDERLAND HAALT 1796,89 EURO 
OP IN RENSWOUDE

REUMANEDERLAND BEDANKT ALLE COLLECTANTEN, 
COMITÉLEDEN EN INWONERS VAN RENSWOUDE VOOR 
HUN GROTE INZET  EN BIJDRAGE AAN DE LANDELIJKE 
COLLECTEWEEK. TIJDENS DE COLLECTE VAN 18 TOT 
EN MET 23 MAART 2019 HEBBEN ZIJ MET ELKAAR IN 
TOTAAL 1796,89 EURO OPGEHAALD.  

Met deze donaties kunnen onderzoeken 
worden gefinancierd die de oorzaak van 
reuma kunnen achterhalen en verbeteringen 
in de behandelingen kunnen realiseren.  Dit 
helpt het leven van 2 miljoen Nederlanders 
te  verbeteren.

MEEST VOORKOMENDE CHRONISCHE ZIEKTE   
Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 
aandoeningen aan gewrichten, spieren en 
pezen. Wist u dat 1 op 9 Nederlanders kampt 
met een vorm van reuma, zoals artrose, 
reumatoïde artritis of jeugdreuma? Dagelijks 

krijgen 700 mensen de diagnose reuma. 
Daarmee is reuma de meest voorkomende 
chronische ziekte in Nederland. Hoewel de 
kenmerken van reuma vaak onzichtbaar zijn, 
is de impact van de ziekte groot. Tweederde 
(69%) van reumapatiënten wordt dagelijks 
beperkt in zijn dagelijkse activiteiten 
door pijn, vermoeidheid of verminderde 
mobiliteit.  

STEUN VAN IEDERE NEDERLANDER NODIG  
Nog meer wetenschappelijk onderzoek is 
nodig om reuma de wereld uit te helpen. 
Naast het financieren van wetenschappelijk 
onderzoek geeft ReumaNederland 
ook voorlichting, ondersteunen we 
patiëntenactiviteiten en komen we op voor 
de belangen van mensen met reuma in de 
politiek en zorg. Samen zetten we ons in 
voor een beter leven met reuma vandaag. 

STEUNT U ONS? 
Bankrekeningnr:NL84ABNA0249108046, 
Amsterdam. www.reumanederland.nl

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
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EM Pater
Spikhorst 6
3927 DB Renswoude
0318 - 57 13 66
empater@kpnmail.nl

Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren

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 

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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REÜNIE VOLKSDANSGROEP 
AIDE  SCHERPENZEEL

Op zaterdag  26 oktober 2019 wordt er een 
reünie gehouden voor alle oud leden van de 
volksdansgroep AIDE , destijds geleid door 
Mariëtte.  

De reünie wordt gehouden in Scherpenzeel 
in de “Achthoek “, Molenweg 1, van 14.00 uur 
tot ca 17.00 uur.

Wat is de bedoeling van deze middag? 
Misschien gaan we nog een dansje wagen 
onder de altijd bezielende leiding van 
Mariëtte.  Lukt dat niet meer, dan is er onder 
het genot van een hapje en drankje, genoeg 
tijd om herinneringen op te halen, en foto’s 
en films te bekijken, 

Wil je hier graag bij zijn? Je kunt je opgeven:
via de mail: aide.1982.wil@gmail.com 
of telefonisch bij Thera 033-277 3137 of 
telefonisch bij Wil 033-277 0857.
Wij hopen dat velen zich zullen aanmelden. 
Er wordt een kleine bijdrage gevraagd om de 
kosten voor zaalhuur en catering te dekken.

LEDENBIJEENKOMST PASSAGE 
AFD. RENSWOUDE 

17 April in Gebouw Rehoboth
Aanvang: 19.45 uur.

Voorstelling van Schapen Enzo ’’Wat ik 
eigenlijk wil’’ over het eeuwige gevecht van 
willen en kunnen, van zeggen of alleen maar 
denken, van zijn of willen zijn.

Ilse Bevelander en Anneke Doest werden 
in 2002 collega’s bij jeugdtheatergroep De 
Vliegende Speeldoos. Sindsdien schrijven 
ze, spelen ze, zingen ze al 16 jaar samen. 

En zijn ze niet alleen collega’s maar ook 
vriendinnen. Bij de Vliegende Speeldoos 
begon het samen schrijven: Anneke schreef 
de teksten, Ilse schreef de muziek.

De geboorte van Over Schapen Enzo begon 
met een eenmalige opdracht voor het Leger 
des Heils. De vraag of ze een voorstelling 
konden maken rondom Psalm 23. Sindsdien  
zijn ze in het schapenleven gedoken en blaten 
en mekkeren en vergelijken ze het leven en 
mensen met schapen. Want mensen zijn net 
schapen…..

Henk Doest is vanaf het begin al hun vaste 
begeleider. Met zijn jarenlange ervaring als 
pianist en toetsenist ontstond er een drie 
eenheid waarbij zang, spel en muziek in 
elkaar overvloeien. 
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VAN DE BIEB:

SAMEN SOEP ETEN OP 9 APRIL!
DORPSSOEP 9 APRIL TUSSEN 12 EN 13 UUR
Wat is Dorpssoep? Dat is een initiatief van 
de bibliotheek Renswoude en de Senioren 
Welzijns Organisatie (SWO) samenwerkend 
in Het Trefpunt. Het motto is: Samen Soepen 
lekker en  gezellig! Iedereen, van groot tot 
klein, is welkom in ons gebouw aan de van 
Reedeweg  77 tussen 12 en 13 uur voor soep 
en stokbrood. Tegen betaling van dit jaar van 
maar 1 e. Eigen kom en lepel mee (enkele 
kommen te leen). De volgende keer is er 
Samen soepen op 14 mei en 11 juni, dus elke 
2de dinsdag van de maand. Komt u ook met 
uw partner, buurvrouw, uw kind of alleen?

MAQUETTE VAN HET KASTEEL 
In de bibliotheek kunt u vanaf nu tot na de 
zomervakantie een maquette van het kasteel 
zien (schaal 1:75). Deze is gemaakt door 
Peter van den Hoek, die nu bezig is met zijn 
volgende kunstwerk, de maquette van onze 
Koepelkerk. 

LEZINGEN ZOUTE INVAL VOORJAAR 2019: 
DINSDAGOCHTEND 9 APRIL: FOTOPRESENTATIE VAN DE 
ELFSTEDENTOCHT EN; BLOEMEN, HEEL VEEL BLOEMEN
Betsie en Aart Muit uit Renswoude hebben in 
2018 de Elfstedentocht per fiets gereden.
De mooiste plekjes waar ze langs zijn gekomen 
hebben ze op de gevoelige plaat vastgelegd. 
Bovendien hebben ze in elke Elfstedenstad 
de fontein opgezocht die in het kader van 
“Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa” 
door evenzovele kunstenaars was ontworpen 
en geplaatst. Betsie en Aart laten u graag 
meegenieten met deze prachtige tocht. Na de 
pauze tonen ze foto’s van een andere hobby: 
bloemen, bloemen en nog eens bloemen. 
Na deze lezing gaan we Samen soepen in de 
bibliotheek, tussen 12 en 13 u.

DINSDAGOCHTEND  23 APRIL LEZING HISTORISCHE 
GEVELS EN GEVELSTENEN IN AMSTERDAM
Deel 3, de 18e eeuw door Vincent van 
Poortvliet. Onze bekende leraar heeft ook 
deze keer weer heel mooie foto’s en verhalen 
over de achtergrond van de gevelstenen.
Aanvang beide lezingen: 10.00 u. Niet nodig 
aan te melden. Verwachte eindtijd 11.30 u.

POEZIE-WEDSTRIJD MOEDER DE VROUW
In de boekenweek, op 23 maart, startte een 
poeziewedstrijd voor volwassen en jeugdige 
inwoners van Renswoude . Omdat het thema van 
de boekenweek Moeder de vrouw is moeten de 
gedichten die ingestuurd worden met dit thema 
te maken hebben. Iedereen kan mee doen, 
jong en oud, voor beide catergorieen is er een 
mooie prijs. De jury van de wedstrijd zal bestaan 
uit mensen uit Renswoude die iets met taal te 
maken hebben. De gedichten zullen beoordeeld 
worden op hun schoonheid…. De prijsuitreiking 
is op kort voor moederdag., namelijk 10 mei. Alle 
ingezonden gedichten worden tot eind juni in de 
bibliotheek opgehangen.
De spelregels zijn: 
Per inwoner kan 1 gedicht worden gestuurd, 
door hem/haar zelf geschreven met als thema 
Moeder (de vrouw).
De gedichten moeten goed leesbaar worden 
ingeleverd voor 1 mei in de bibliotheek. Naam, 
adres, telefoon en mailadres moeten worden 
vermeld op de inzending, plus geboortedatum. 
Mailen mag naar renswoude@bibliotheekzout.
nl Een deskundige jury kiest een winnaar uit de 
volwassen en jeugdige inzenders.
De Winnaar wordt op vrijdagmiddag 10 mei 
bekend gemaakt.

RONDLEIDING KASTEEL 
Het is mogelijk om op dinsdagmiddag  
21 mei of 25 juni een rondleiding in het 
kasteel van Renswoude te volgen via de 
bibliotheek.  U kunt zich als belangstellende 
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aan in de bibliotheek of via renswoude@
bibliotheekzout.nl. De afspraak is dat degene 
die zich hebben aangemeld zich om 13.45 u 
bij de bibliotheek melden. Kosten 7 e. pp

SAMEN ETEN
In de bibliotheek kunt u zich weer aanmelden voor 
de gezamelijke maaltijd op de laatste dinsdag 
van de maand, dus op 30 april  Aan- (en soms 
af-)melden is nodig. Aanmelden tot en met 26 
april. Op menu staat ham en Meloen, Nasi/bami 
met kipsate en een verrassingsdessert. Verder 
kunt u zich melden in de bieb voor het Senioren 
Paasdiner  bij Smaakidee op Tweede Paasdag 
22 april. (17,50 pp incl. 1 drankje). U kunt zich 
hiervoor ook opgeven bij smaakidee zelf via 033-
2340342 /info@smaakidee.nl. Voor vervoer kunt 
u zich bij de SWO melden.

GITAARLES OP VRIJDAG
Het is nu mogelijk om, naast de 
dinsdagmiddag ook op vrijdagmiddag 
gitaarles te krijgen, de eerste lessen gaan van 
start. Bij belangstelling mwieken@gmail.com. 
Of kom langs vrijdagmiddag om 15.00 u.

INLOOPSPREEKUUR TAALHUIS
In april zal het Taalhuis Renswoude tijdens 
de oneven weken spreekuur houden in de 
Bibliotheek Renswoude. Het 
inloopspreekuur is vrijdag van 10 
tot 11 uur. In april vallen de oneven 
weken op 12 en 26 april. 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.
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

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. Smmige 
mensen willen ook graag sjoelen. Mocht u dat 
ook willen meldt u zich bij de bibliotheek dan 
kunnen we een groepje vormen.

Helaas worden er geen plastic doppen voor 
de St. Hulphond meer ingezameld via de 
bibliotheek, we kunnen ze niet meer kwijt helaas.

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

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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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. 

  
     
  
 
 
           Voor overige specialisaties: bezoek onze website 
 
 
 
 
 
 

    Groeperweg 19  3927 CR Renswoude  03 43 - 48 01 19  www.welin.nl           
 

 
 

   
 
 
 

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  
 

      Paas-actie 
In week 16 2019 bij een  
order vanaf € 100,- een doosje 
Biomeerwaarde eieren cadeau! 
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BIJEENKOMST KBO-PCOB SCHERPENZEEL-
RENSWOUDE.
       
U bent van harte uitgenodigd door de KBO-
PCOB ouderenbond  op onze bijeenkomst 
donderdag 11 april, aanvang 14.30 uur 
in gebouw Philalethes, Kerkplein 197, 
Scherpenzeel. (achter Hervormde kerk).

Deze middag wordt in zijn geheel verzorgd 
door de bekende  Heer Vincent van 
Poortvliet met een vertelling over het Nieuwe 
Testament waarvan het accent deze middag 
ligt op de Lijdenstijd / 40-dagentijd en op 
Pasen. Het geheel wordt ondersteund door 
Bijbelse platen van de heren Isings en Jetses. 
Door zijn enthousiaste manier van vertellen 
beloofd het een fijne middag te worden.
Ook niet leden zijn van harte welkom. 
Voor vervoer en verdere informatie kunt 
u bellen naar Gert van de Hoef tel. 0318-
572269.

Bij voorbaat dank,
Gert van de Hoef secr.
Email: hoef74@outlook.nl

GEHEUGENPROBLEMEN? 

Graag wil ik mij even voorstellen: 
Ik ben Marion Vonk en werk als case - 
manager dementie bij Vitras. Ik heb 
een verpleegkundige achtergrond  en 
heb jarenlange ervaring in de zorg. Ik 
bied ondersteuning aan mensen met 
geheugenproblemen/ dementie en hun 
omgeving. Omdat tijdens het dementieproces 
de zorgbehoeften veranderen en complexer 
worden, is een vertrouwd en vast 
aanspreekpunt nodig. Heeft u behoefte aan 
een gesprek of een huisbezoek dan kunt u  
mij bellen. 
Marion Vonk: 06-51490172

GESLAAGD ETENTJE VOOR SENIOREN IN DE 
DENNEN

Vorige maand organiseerde 58! met hulp van 
de ChristenUnie weer het jaarlijkse etentje 
voor alleenstaande senioren in Restaurant 
De Dennen. Samen met veel vrijwilligers 
en chef Henrie van de Wetering werd een 
heerlijk driegangendiner aangeboden aan 
een 50-tal persoonlijk uitgenodigde ouderen 
uit Renswoude. Na de opening met een stuk 
uit de Bijbel werd er niet alleen heel lekker 
gegeten maar vooral ook veel gepraat met 
elkaar. Het is geweldig om te zien hoeveel 
vrijwilligers zich elk jaar weer inzetten voor 
dit evenement. Met name gaat onze dank uit 
naar De Dennen die wederom de locatie en 
het diner aanboden (met hulp van Bidfood 
en Perier Vlees). Wij hopen van harte dat 
dit prachtige uitje nog vele jaren zal blijven 
bestaan.

KRENTENBROODACTIE PKN
GEREFORMEERDE KERK RENSWOUDE/
EDERVEEN

De PKN Gereformeerde Kerk Renswoude/
Ederveen houdt op vrijdag 12 en zaterdag 13 
april de jaarlijkse krentenbroodactie.

Op vrijdag is de kerk aan de Kastanjelaan 
open van 9.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 
van 9.00 tot 14.00 uur voor de losse verkoop.
Ook is het mogelijk om broden te bestellen, 
met of zonder spijs, bij Gera Aantjes, telefoon 
06-21514846 of 0318-572856. 

De helft van de opbrengst gaat dit jaar naar 
Kinderhospice Binnenveld in Barneveld. De 
andere helft is bestemd voor de eigen kerk.

Alvast bedankt namens de gehele 
krentenbrood commissie.
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

ESC - RENSWOUDE
ZATERDAG  13 APRIL  2019 -  14.30 UUR

RENSWOUDE - OWIOS
ZATERDAG  6 APRIL  2019 -  14.30 UUR

www.vvrenswoude.nl
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FORMULIERENBRIGADE

De formulierenbrigade van SWO-SR helpt 
inwoners bij het invullen van formulieren voor 
het aanvragen van inkomensondersteunende 
voorzieningen. De vrijwilligers geven uitleg 
bijv. over de gegevens die nodig zijn om de 
voorziening aan te vragen, en helpen bij het 
invullen van het aanvraagformulier. Aan deze 
service zijn geen kosten verbonden. Als u 
niet naar ons toe kan komen, komen wij bij u! 
Dinsdag 16 en 30 april van 10.00-11.00 uur in de 
bibliotheek van Renswoude. Voor vragen kunt u 
terecht bij Rianne van Ginkel, tel 06 5164 7525.

VOORAANKONDIGING:
BIDDEN VOOR RENSWOUDE
       
Samen bidden en danken voor Renswoude, 
hoe mooi is dat. Ook dit jaar is het weer 

mogelijk. Op donderdag 16 mei D.V. is er 
voor de vijfde keer ‘Bidden voor Renswoude’ 
dus noteer deze datum alvast in uw agenda. 
Om 20.00 uur is iedereen van harte welkom 
in de bibliotheek. Dit keer zal de avond in 
het teken staan van dankbaarheid. Het 
thema is ‘Dank God in alles?!’. Drie sprekers 
hopen te vertellen over hoe God uitkomst 
gaf door middel van een niertransplantatie, 
erbij was tijdens een bedrijfscrisis als gevolg 
van fipronil en tijdens een burn-out. Na elke 
spreker is er ruimte om in kleine groepjes 
met elkaar te danken en te bidden. 

Team ‘Bidden voor Renswoude’: 
Jan ter Maaten, Jan Pronk, Lydia Pronk, 
Mieke van ’t Riet, Marry Verkerk, Henk-Jan 
van den Brink, Alfred Daudey en Dirk-Jan 
Bac.
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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



de  heraut

27

UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude REDACTIE- EN  UITERSTE
ADVERTENTIEADRES: Gerbert van Donselaar, 06 - 24 50 74 13 INLEVERDATUM KOPIJ:
E-MAIL: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen DINSDAG 16 APRIL
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL VÓÓR 19.00 UUR

Heeft u oud ijzer of andere oude elektrische 
apparaten? Na een telefoontje wil ik ze bij ju komen 
ophalen 0628449019

Professionele generator, nieuw!
€ 175,00. 0318 820 247

Parkietjes



 


