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                                                                                                        Renswoude, 13 januari 2020 

 

 
 
 
 

Alleen samen krijgen we corona onder controle 
Mijn dagen zien er, waarschijnlijk net als bij u/jou, heel anders uit dan normaal.  
Overleggen die niet noodzakelijk zijn, gaan niet door. De vergaderingen en overleggen die 
wel doorgaan, gaan via “Teams”, “ Zoom” of een andere vorm van beeldbellen.  
De meeste overleggen kunnen gewoon vanuit huis. WhatsApp zorgt voor een giga 
berichtenstroom op m’n telefoon. Een constante verbinding met mijn collega’s in de 
Veiligheidsregio en met het lokale Coronabeleidsteam. 
Voor sommige dingen ga ik de deur uit. En als ik dan buiten kom, voelt het wat onwerkelijk. 
Heel veel mensen zijn thuis, aan de geparkeerde auto’s te zien. Hier en daar zie ik een 
persoon lopen of fietsen. Alleen. Kinderen zijn niet op school, zij zijn thuis. Ik probeer me 
voor te stellen hoe het is om met een aantal jonge kinderen in huis in deze situatie de dag 
te vullen....Wat een leuk initiatief is de Berenjacht Renswoude; Fijn om tijdens het nodige 
ommetje samen met de kinderen een speurtocht te doen! In de winkels zijn maatregelen 
genomen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Het blijkt dat iedereen in 
de modus is om met elkaar het Coronavirus buiten de deur te houden, dan wel de 
verspreiding ervan te vertragen. Wat ben ik blij dat ons dorp laat zien dat we onze 
verantwoordelijkheid nemen!! 
Helaas ontkomen we er niet aan dat er ook bij ons op Renswoude besmettingen zijn. 
Verschijnselen wisselen per persoon. Bij de één mild, bij de ander hevig, leidend tot 
ziekenhuisopname, zelfs tot en met de IC.  
Als jij denkt dat het niet zo’n vaart zal lopen…waarom zou jij niet besmet raken? Het blijkt 
uit de verhalen van de mensen die besmet zijn: ook als je heel gezond bent ben je vatbaar! 
Bent u, ben jij positief getest op het Coronavirus, weet dan dit: Voordat er een formele 
melding wordt gedaan, gaat er veel tijd over heen. Het kan zijn dat de GGD het contact 
tussen familie en burgemeester pas later tot stand brengt i.v.m. de enorme werkdruk bij de 
GGD. 
Als er behoefte is aan eerder contact met mij, meld dat gerust! Dit kan door mij een 
berichtje te sturen via burgemeester@renswoude.nl of een telefoontje naar het 
gemeentehuis 578150. 
Ik realiseer mij hoe spannend deze tijd is. Voor ouderen, soms afgesloten van bezoek. Voor 
jongeren, die nu geen plek hebben om te chillen maar thuis moeten blijven. Voor ouders die 
hun kinderen thuis lesgeven en hen bezig houden in huis. Voor mensen die alleen wonen 
en nu van hun sociale contacten verstoken zijn. Voor ondernemers die in grote onzekerheid 
leven. Het is niet te voorspellen hoe en wanneer we door deze zware periode heen komen. 
Wat we wel weten is dat het zeer waarschijnlijk nog moeilijker wordt. We rekenen er op dat 
de Intensive Care afdelingen en de medische staf overbelast zullen zijn. Wat een 
onvoorstelbaar pittig scenario staat ons wellicht nog te wachten!  En dan komt het er op 
aan: Met elkaar in verbinding zijn. Naar elkaar omzien, samen sterk zijn, samen de 
schouders eronder, zeker als het moeilijk is! Renswoude, zullen we dat samen doen? 
 
Petra Doornenbal, uw burgemeester 

Gemeentenieuws 6 april 2020 
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Bereikbaarheid gemeente  
In verband met de maatregelen rond het coronavirus is de bereikbaarheid van de gemeente 
aangepast. Waar mogelijk, werken de medewerkers vanuit huis. We doen ons best de 
dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan. U kunt ons op de volgende manieren 
bereiken: 
 

Burgerzaken: 
De afdeling Burgerzaken is beperkt open en werkt alleen op afspraak. Voor het maken van een 
afspraak kunt u tussen 9.00 en 11.00 uur bellen naar  
0318-578151 of 0318-578155 of mailen naar burgerzaken@renswoude.nl. 
Aangifte van geboorte en overlijden is urgent. We vragen u nadrukkelijk om een niet urgent 
bezoek aan het gemeentehuis uit te stellen: 
▪ Is uw reisdocument of rijbewijs nog langer dan twee weken geldig? Dan graag uw bezoek 

uitstellen.  
▪ Ligt uw document klaar, maar is uw huidige document nog wel een aantal weken geldig? 

Stel uw bezoek dan ook uit. 
▪ Kom niet naar het gemeentehuis als u geen afspraak hebt gemaakt. Hoewel er 

medewerkers aanwezig kunnen zijn, mogen zij alleen op afspraak werken om het aantal 
contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

Wist u dat u bepaalde zaken ook thuis via de computer kunt regelen? Zo kunt u via 
www.renswoude.nl een verhuizing online doorgeven en een uittreksel digitaal aanvragen. We 
vragen u om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken, zodat u niet naar het gemeentehuis 
hoeft te komen. 
 

Dorpsteam 
Het Dorpsteam is alleen telefonisch of per mail bereikbaar (0318-578150 / 
dorpsteam@renswoude.nl). De mail wordt dagelijks gelezen en u wordt dan zo snel mogelijk 
teruggebeld. Alle huisbezoeken worden omgezet naar telefonische afspraken of verplaatst naar 
een latere datum. De spreekuren bij de huisarts, scholen en bibliotheek komen de komende 
periode te vervallen. 
 

Woningbedrijf 
Alleen spoedeisende reparatieverzoeken kunnen telefonisch worden doorgegeven. Alle overige 
reparatieverzoeken kunt u doorgeven via de gemeentelijke website: www.renswoude.nl. Deze 
verzoeken worden na 6 april in behandeling genomen. 
Voor vragen over huurbetalingen of -contracten kunt u contact opnemen via 
huur@renswoude.nl. 
 

Spreekuur belastingen 
Het spreekuur over de gemeentelijke belastingaanslagen die gepland stond voor 8 april a.s. 
gaat niet door.  
 

Ter inzage vergunningen 
In publicaties verderop in deze Heraut staat dat vergunningen in het gemeentehuis kunnen 
worden ingezien. Dat is nu niet het geval. De stukken zijn uiteraard wel voor iedereen 
beschikbaar en het beste is om dan even contact op te nemen met de behandelend ambtenaar 
die in de publicatie vermeld staat. 
 

Gemeentehuis/gemeentewerf gesloten  
In verband met Goede Vrijdag en Pasen is het gemeentehuis op 10 en 13 april a.s. gesloten.  
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Column 
‘Ondernemen in corona-tijd’ 
Wanneer dat u dit leest, kan de wereld er alweer heel anders 
uitzien dan op het moment dat ik dit schrijf. Er gebeurt zo veel en 
het nieuws is binnen een paar uur alweer ingehaald door de tijd. 
Tegelijkertijd is onze leefwereld veel kleiner geworden, want we 
mogen alleen voor de hoogstnoodzakelijke dingen ons huis 
verlaten.  
 
Naast de zorgen die we hebben om de gezondheid van mensen 
die we liefhebben, de eenzaamheid die op de loer ligt en de spanningen die soms oplopen, 
is er ook veel onzekerheid over wat de toekomst gaat brengen. Gaat het lukken om 
financieel het hoofd boven water te houden? 
 
Ondernemend Renswoude 
De prijs die ondernemers moeten betalen is hoog. Gelukkig zijn er landelijk allerlei 
regelingen gestart om ondernemers die in directe nood komen, te helpen. Ook als 
gemeente zijn wij in Renswoude voortdurend aan het onderzoeken hoe wij onze 
ondernemers kunnen bijstaan. Op onze website (www.renswoude.nl/corona) vindt u een 
overzicht van de mogelijkheden die er zijn om, met onze hulp, deze moeilijke tijden door te 
komen. 
Twijfelt u of u in aanmerking komt? Schroom niet en neem contact op! Wij denken zoveel 
mogelijk met u mee en doen ons best om u te helpen. 
 
Hartverwarmend 
Ondanks de zorgen en moeilijkheden die er zijn, word ik toch ook elke keer weer verrast 
door de veerkracht van de Renswoudse ondernemers. De manier waarop de Coop een 
balans weet te vinden tussen veiligheid voor medewerkers en klanten en het 
verantwoordelijkheidsgevoel om ons van levensmiddelen te kunnen blijven voorzien; de 
switch die De Kraai en Di Tutto zo snel maakten om afhaal en bezorging mogelijk te maken; 
al die bedrijven die zo goed mogelijk doorwerken met inachtneming van de nieuwe regels. 
Warm werd ik van het bord dat De Hof liet plaatsen: ‘Iedereen veel sterkte en houd moed!’. 
Ik roep u allen op om juist in deze tijden de Renswoudse ondernemers te (blijven) steunen. 
Met elkaar komen we hier doorheen! 
 
Marieke Teunissen 
Wethouder Economische Zaken  
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Digitaal vergaderen gedurende de coronacrisis 
De komende periode zullen er geen fysieke vergaderingen plaatsvinden als gevolg van het 
coronavirus. Persoonlijke contacten moeten zoveel mogelijk worden beperkt en dat heeft 
het gemeentebestuur (zowel college van B&W als de gemeenteraad) ertoe gebracht om, 
zolang dit nodig is, alleen nog digitaal te vergaderen. Dit geldt dus voor zowel raads- als 
commissievergaderingen, waarbij iedereen vanuit huis deelneemt aan een digitale 
vergadering. 
Wat betekent dit voor u als burger? 
De vergaderingen kunnen via onze website nog steeds live gevolgd worden. U was gewend 
dat dit alleen met geluid kon, maar de digitale vergaderingen zullen met beeld en geluid te 
volgen zijn. 
Bij commissievergaderingen waren wij het gewend dat initiatiefnemers of andere 
betrokkenen of belanghebbenden bij vergaderpunten konden aanschuiven. Dat is nu 
uiteraard niet het geval. Wij zullen zoveel mogelijk de betrokkenen persoonlijk benaderen 
om hun reactie schriftelijk in te laten sturen. Indien u niet benaderd bent, maar u wilt toch 
meepraten, dan kunt u zich melden bij de griffier, de heer M.H.T. Jansen via 
m.jansen@renswoude.nl. 
Spreekrecht burgers raad: Bij raadsvergaderingen staat altijd het punt ‘spreekrecht burgers’ 
op de agenda. Ook deze inspraak vindt voorlopig schriftelijk plaats. Ook hiervoor kunt u zich 
melden bij de griffier. 
Via onze website en de Heraut zullen wij communiceren wanneer er verandering komt in 
deze situatie. 
 

Vergadering gemeenteraad 14 april 2020 
Op dinsdag 14 april a.s. vergadert de gemeenteraad. Deze openbare vergadering vangt 
aan om 19.30 uur en kan, zoals hierboven beschreven, digitaal gevolgd worden. 
 

1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Spreekrecht burgers/ rondvraag raadsleden 
4. Vaststelling verslag en besluitenlijst van de openbare vergadering van 3 maart 2020  
5. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

Debatstukken  
6. Raadsvoorstel benoeming plaatsvervangend griffier 
7. Raadsvoorstel subsidieaanvraag scouting Scherpenzeel 
8. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2020 
9. Raadsvoorstel reconstructie Biesbosserweg 
10. Raadsvoorstel kleine windmolen Wittenoordseweg 6 
11. Raadsvoorstel bestemmingsplan Emminkhuizerlaan 8 
12. Sluiting 
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Activiteiten 75 jaar vrijheid Renswoude gaan niet door 
Naar aanleiding van de extra maatregelen (Coronavirus) die door de Rijksoverheid zijn 
afgekondigd, kunnen de publieksactiviteiten die tot 1 juni 2020 gepland stonden in het kader 
van de viering van 75 jaar vrijheid helaas geen doorgang vinden. Ook de jaarlijkse 
dodenherdenking op 4 mei a.s. kan in de gebruikelijke vorm geen doorgang vinden. Er 
wordt nog nagedacht over een eventueel alternatief, suggesties hiervoor zijn van harte 
welkom via a.eilander@renswoude.nl  
 

Ontwerpen project gemeentehuis online (t/m 7 april) 
Op 31 maart jl. zijn de drie ontwerpen voor het project gemeentehuis gepresenteerd 
(digitaal) aan de selectiecommissie. De drie ingediende plannen staan nog tot en met 7 april 
a.s. op de gemeentelijke website www.renswoude.nl. Tot die tijd kunt u de plannen bekijken 
en er rechtstreeks via de website op reageren. Heeft u vragen over de plannen dan kunt u 
tijdens kantooruren contact opnemen met de heer De Groot, via 06-836 653 36. Alle 
ontvangen reacties worden op 8 april 2020 gedeeld met de leden van de 
selectiecommissie*, zodat zij die mee kunnen nemen in hun eindoordeel en de keuze van 
het winnende ontwerp.  
 

Deze aanpassingen in het proces zijn nodig om geen vertraging op te lopen. U heeft als 
inwoner nog steeds de mogelijkheid om uw input te geven en uw vragen te stellen. Wij 
nodigen u van harte uit om daar gebruik van te maken en zo de selectiecommissie zo goed 
mogelijk van argumenten te voorzien.  
 

*De selectiecommissie bestaat uit 5 leden van de gemeenteraad, 4 leden uit de 
gemeentelijke organisatie en 1 lid die de gemeentelijke monumentencommissie, de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de welstandscommissie Mooisticht 
vertegenwoordigt. 
 

Voor vragen of meer informatie: Dhr. B. de Groot, 06 – 83 66 53 36 / 
b.de.groot@renswoude.nl 
 

Ontwerp-beschikking intrekken omgevingsvergunning milieu 
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om de op 8 februari 2016 verleende 
omgevingsvergunning milieu (fase I) voor het agrarisch bedrijf op het adres Biesbosserweg 
9 te Renswoude in te trekken.  
Dit gelet op het feit dat de vergunning fase II (bouwen varkensstal) nooit is aangevraagd en 
de omgevingsvergunning milieu daardoor niet in werking is getreden.  
 

Tot 19 mei 2020 kan een ieder zijn of haar zienswijze op het ontwerpbesluit aan ons 
kenbaar maken. Dit kan naar keuze schriftelijk* of mondeling**. 
*Door een schriftelijke reactie te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, 
Dorpsstraat 4, 3927 BD  Renswoude. 
**Door binnen genoemde termijn een afspraak te hebben ingepland met de behandelend 
ambtenaar.  
Voor vragen of meer informatie: Mevr. Zech,  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl 
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Verleende omgevingsvergunningen 
1. Acacialaan 10: kap 3 bomen op het zijerf; activiteit ‘vellen houtopstand’ (verzonden op 

18 maart 2020); 
2. Lijsterbeslaan 18: gebruik voormalige school voor tijdelijke bewoning, voor ten hoogste 

4 jaar; activiteit ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (verzonden op 24 maart 2020); 
3. Groot Overeem 25: bouw bedrijfspand; activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met 

bestemmingsplan’ (verzonden op 1 april 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, uitvoeren van werken 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: Mevr. Zech,  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl 
 

Verlengde beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning 
Voor de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning is de beslistermijn verlengd 
met ten hoogste zes weken op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.  
1. Buursteeg 2: legaliseren parkeerplaats; activiteiten ‘aanleg/ uitvoeren werk’ en 

‘veranderen monument’ (nieuwe uiterste beslistermijn: 15 mei 2020); 
2. Catharina Mossellaan: maken uitweg tegenover nummer 27; activiteit ‘uitvoeren werk/ 

aanleg’ (nieuwe uiterste beslistermijn: 28 mei 2020); 
3. Barneveldsestraat 31: bouw schuur; activiteit ‘bouwen’ (nieuwe uiterste beslistermijn: 5 

juni 2020). 
Voor vragen of meer informatie: Mevr. 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: 
▪ Ontheffingen geluidshinder en werkzaamheden aan de weg voor het groot onderhoud 

aan de N224 in Renswoude in de periode van 11 mei tot en met 29 augustus 2020, 
aangevraagd door Mourik Infra B.V. (ontvangen op 26 maart 2020); 

▪ Ontheffing geluidshinder voor een bruiloftsfeest op vrijdag 19 juni 2020 van 10.00 tot 
01.00 uur op het adres aan de Kooiweg 18 te Renswoude, aangevraagd door De Elstar 
Catering (ontvangen op 10 maart 2020); 

▪ Vergunning voor een openluchtdienst in het kasteelbos op 5 juli 2020, aangevraagd 
door de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie (ontvangen op 6 maart 2020). 

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

Hondenpoep? Weg met die troep!  
Hondenpoep is voor veel inwoners al jaren een bron van ergernis. Burgers en de gemeente 
zijn samen verantwoordelijk voor het schoonhouden van Renswoude. Hiervoor heeft de 
gemeente een aantal regels opgesteld die nageleefd moeten worden. 
Overal in de gemeente bent u verplicht de uitwerpselen van uw hond op te ruimen. Op alle 
voor publiek toegankelijke plaatsen (parken, speelpleinen, openbare wegen, paden etc.) 
dient u de hond aan de lijn te houden. Enkel op een hondenuitlaatplek mag u de hond los 
laten lopen. Met een hondenpoepzakje kan de poep hygiënisch en snel van de grond 
worden verwijderd. Neem dan ook altijd ten minste één hondenpoepzakje mee als u uw 
hond uitlaat. Het zakje kunt u in één van de hondenpoepafvalbakken gooien, maar natuurlijk 
ook thuis in de afvalbak. 
 

Iedereen wil in een schone leefomgeving wonen, spelen en werken. U doet uw medemens 
er een enorm plezier mee door de hondenpoep van uw hond netjes op te ruimen. Het 
aanlijnen van uw hond en het opruimen van de uitwerpselen van uw hond kunnen u 
overigens ook een behoorlijke boete besparen.  
 

Schepjes voor het opruimen van hondenpoep zijn beschikbaar 
op de gemeentewerf, Molenstraat 12 te Renswoude. De 
gemeentewerf is op donderdag- en vrijdagochtend geopend 
tussen 09:00 en 12:00 uur.  
 
Samen zorgen we voor een schoon Renswoude. Alvast bedankt 
voor uw medewerking! 
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NIEUWS VAN DE SWO-SR

In deze moeilijke tijd zetten wij graag wat 
punten voor u op een rij:
•  Alle geplande activiteiten van de SWO 

gaan tot en met 1 juni in Scherpenzeel en 
Renswoude niet door.

•  Nu de dagopvang en dagbehandeling 
zijn gesloten komt er veel neer op 
mantelzorgers. Mantelzorgers en 
vrijwilligers  kunnen bellen naar het 
steunpunt mantelzorg ( Rianne ) en het 
steunpunt vrijwilligerswerk (Martine).

•  Naast de SWO bieden ook De NPV en de 
Zonnebloem beide een luisterend oor. 
De Zonnebloem is bereikbaar op: 033-
2773548. Vitras, het Dorpsteam, Kwintes 
en Abrona zijn ook telefonisch bereikbaar.

•  De inloopspreekuren gaan niet door en het 
Servicepunt is gesloten.

•  Individuele afspraken die nu gepland staan, 
zullen zoveel mogelijk afgezegd worden 
en op een later moment opnieuw gepland 
worden. Alleen in spoedsituaties zullen we 
overwegen de afspraak door te laten gaan. 

•  Brasserie de Kraai biedt warme maaltijden 
tegen een gereduceerd tarief, voor meer 
informatie en aanmelding bel naar tel: 0318 
303462.

•  Heeft u hulp nodig bij het doen van 
boodschappen of het bestellen en bezorgen 
van boodschappen laat het ons weten, 
wij hebben vrijwilligers die daarin kunnen 
ondersteunen.

•  Er zijn vrijwilligers van het Steunpunt, 
die hun hulp aanbieden zoals medicijnen 
ophalen,  de hond uitlaten, container aan 
de weg zetten enz. Heeft u daar hulp bij 
nodig of wilt u hulp bieden dan kunt u bellen 
naar Martine.

•  Aan alle inwoners van Renswoude willen wij 
vragen om 10 buurtbewoners in in het oog 
te houden, hen te vragen of het goed gaat 

en of u iets voor hen kan doen, zo wordt 
niemand vergeten. Maakt u zich zorgen om 
een van uw buren, geef hen de tip om ons te 
bellen. Samen komen we verder.

•  In overleg met andere partijen zijn wij 
aan het onderzoeken hoe we de meest 
kwetsbare groep in Renswoude kunnen 
blijven ondersteunen.

De welzijnswerkers van de SWO zijn van 
maandag tot en met vrijdag telefonisch 
bereikbaar:
Astrid Krauts: 06 2146 8437 
(dinsdag en woensdag)
Martine van Garderen: 06 8377 5854 
(woensdag en vrijdag)
Rianne van Ginkel: 06 51647525 
(maandag, dinsdag en donderdag)
U kunt ons ook mailen: info@swo-sr.nl

CHRISTENUNIE RENSWOUDE BEZOEKT DE 
VOS & VAN LEEUWEN

Niet ver van de A12 is De Vos & Van Leeuwen, 
ofwel V&L Transport, gevestigd. Marco van 
Mourik bezocht namens de ChristenUnie de 
Renswoudse ondernemer die mede-eigenaar 
is van dit bedrijf. Deze ondernemer is Danny 
de Vos. Danny heeft ongeveer een jaar 
geleden het transportbedrijf overgenomen 
en heeft nu 70 mensen in dienst, waarvan 
meerdere mensen uit Renswoude komen. 
De zaken lopen goed. V&L Transport 
transporteert pakketten voor grote bedrijven 
zoals UPS en DPD in Nederland. Per dag 
betreft het ongeveer 3000 pakketten. Tijdens 
de rondleiding kregen we te zien waar de 
pakketten binnenkomen, hoe ze gesorteerd 
worden en weer verder worden verspreid. 
De ChristenUnie is trots op onze jonge 
ondernemers die al flinke bedrijven runnen en 
wensen Danny en zijn personeel veel succes 
met de verdere bedrijfsvoering!
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AAN ALLE INWONERS VAN RENSWOUDE

HOUD MOED
WWW.VVRENSWOUDE.NL

SAMEN STERK

 

DE WERELD IS  IN DE BAN VAN HET CORONAVIRUS
VOETBAL IS  NU EVEN NIET BELANGRIJK 

 
ALLE EVENEMENTEN BI J  DE VOETBALVERENIGING
RENSWOUDE VOOR DIT SEIZOEN ZI JN AFGELAST

MAAR HOPELIJK ZIEN WE ELKAAR WEER
 IN HET NIEUWE SEIZOEN.

 

WIJ WENSEN ALLE INWONERS IN
RENSWOUDE HEEL VEEL STERKTE TOE!
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VOORTGANG WERKZAAMHEDEN 
N224 RENSWOUDE

De werkzaamheden van Vitens zijn bijna 
afgerond. De nieuwe hoofddrinkwaterleiding 
ligt erin en alle huizen zijn erop aangesloten. 
Een mooie klus die ruim binnen de planning 
is geklaard. Ondanks de coronacrisis konden 
alle werkzaamheden veilig worden uitgevoerd, 
met inachtneming van alle maatregelen.
Vanaf eind februari is ook Stedin bezig in 
Renswoude en vanaf 11 mei start aannemer 
Mourik Infra met het groot asfaltonderhoud 
van de weg in opdracht van de provincie 
Utrecht.
Ook deze werkzaamheden vinden vooralsnog 
doorgang waarbij scherp wordt toegezien 
op voldoende afstand en bescherming. 
Alles uiteraard onder een in deze tijd gepast 
voorbehoud.

UITBREIDING ELEKTRICITEITSNET STEDIN
Vanaf eind februari tot en met eind 
september 2020 plaatst Stedin twee nieuwe 
elektriciteitsstations: bij de Oude Holleweg en 
bij de kruising Barnevelds straat/Eikenlaan. 
Op diverse plaatsen in Renswoude worden 
nieuwe kabels onder de grond gelegd. Met 
een bewonersbrief heeft Stedin de omgeving 
rond de werkzaamheden geïnformeerd. 
Vragen over de werkzaamheden kunnen 
naar Twitter@stedin of facebook.com/
stedinnetbeheer. Bellen kan ook, de 
klantenservice van Stedin is bereikbaar via 
088 - 896 39 63.

GROOT ASFALTONDERHOUD 11 MEI T/M 28 AUGUSTUS 
2020
Vanaf 11 mei t/m 28 augustus voert aannemer 
Mourik Infra groot asfaltonderhoud uit aan 
de Utrechtseweg/Dorpsstraat (N224) in 
Renswoude in opdracht van de provincie 
Utrecht. Naast het groot onderhoud wordt 

een aantal werkzaamheden meegenomen. 
Het gaat daarbij om:
•  Het aanbrengen van bermverharding buiten 

de bebouwde kom.
•  Maatregelen voor een betere verkeers-

veiligheid:
 -  Het aanbrengen van een dubbele 

doorgetrokken streep tussen de oostelijke 
komgrens en de Veenweg;

 -   Het verduidelijken van de voorrangssituatie 
bij de zijwegen ‘Het Binnenveld’, 
‘Kastanjelaan’ en ‘Kerkstraat’;

 -  Het verduidelijken van de zichtbaarheid 
van de voetgangersoversteekplaatsen 
binnen de bebouwde kom.

•  Het plaatsen van extra fietsenrekken bij de 
haltes ‘Barneveldsestraat’ en ‘Kerkstraat’.

• Reparaties aan de riolering.

De werkzaamheden worden in 11 fases 
uitgevoerd, waarbij steeds een opvolgend 
stuk weg aan de beurt is. Op die manier komt 
de bereikbaarheid van aan- en omwonenden 
het minst in de knel. De aannemer neemt 
tijdens de werkzaamheden uiteraard alle 
voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen in acht 
die noodzakelijk zijn in deze coronatijd.

INFORMATIEVOORZIENING
Via de Heraut informeren we u maandelijks 
over de planning en de voortgang van de 
werkzaamheden. Vanwege de coronacrisis 
gaat de geplande inloopbijeenkomst over het 
groot onderhoud niet door. Een bewonersbrief 
is in voorbereiding en op de website www.
provincie-utrecht.nl/n224renswoude is alle 
informatie te vinden over wegafsluitingen, 
verkeersmaatregelen en bereikbaarheid 
tijdens de uitvoering.
Met vragen over de uitvoering kunt u altijd 
contact opnemen met omgevingsmanager 
Jarco Meijerink van Mourik Infra, per mail 
bereikbaar via n224@mourik.com
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Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redaktie en 
advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 
3927 DM  Renswoude Tel: 0318-571432 of 06-24507413 
E-mail: heraut@destudio.biz  Verschijnt iedere veertien dagen 

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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CHRISTENUNIE RENSWOUDE BEZOEKT 
CAFÉ BAR GEZELLIG

Familiebedrijven hebben altijd iets speciaals. 
Een trots in de familie, dat generatie op 
generatie doorgegeven wordt. Dit geldt ook 
voor Dorpsstraat 118 in Renswoude, waar 
een traditioneel familiebedrijf een nieuw 
jasje heeft gekregen. Zaterdag 1 februari 
was het officieel zover: Café De Zwaan 
werd omgetoverd tot Bar Gezellig. Henk 
van Essen en Duke van Essen zijn sindsdien 
de trotse opvolgers en zijn in korte tijd 
eigenlijk al niet meer weg te denken uit 
het straatbeeld van onze Dorpsstraat. 
Woensdag 5 februari zijn Jan, Marco en Tijs 
van de ChristenUnie Renswoude op bezoek 
geweest om hen te feliciteren. Henk en Duke 
hebben een plek voor ogen waar jong en oud 
zich thuis kan voelen: een laagdrempelige 
ontmoetingsplek, waar iedereen welkom 
is. Op die manier proberen de heren de 
verbinding te zoeken met de mensen in het 
dorp en vooral de sfeer van gezelligheid 
en thuiskomen te benadrukken. De 
ChristenUnie is trots op deze ondernemers 
en wensen Henk en Duke ontzettend veel 
plezier met deze nieuwe stap.

BINNENACTIVITEITEN VIA DE SWO-SR 

Vanwege het coronavirus is het advies om 
zoveel mogelijk binnen te blijven. Naast 
het bieden van praktische hulp zoals het 
doen van boodschappen, medicijnen halen, 
de hond uit laten en een luisterend oor 
bieden willen wij u ook adviseren bij de 
mogelijkheden voor activiteiten thuis. Nu 
dagbesteding, activiteiten en evenementen 
niet doorgaan en mensen noodgedwongen 
thuiszitten, heeft de Stichting Welzijn 
en Ondersteuning in Scherpenzeel en 
Renswoude (SWO-SR) samen met de 

bibliotheek Scherpenzeel een aantal 
activiteiten op een rij gezet die u binnen kunt 
doen. Te denken valt aan activiteiten op het 
gebied van oa kunst en cultuur, muziek en 
natuur. Zo kunt u een virtuele tour maken 
door de Keukenhof, muziek luisteren of naar 
een film kijken en e-books lezen. Informeer 
bij een van de welzijnswerkers naar de 
mogelijkheden.

Heeft u geen computer dan informeren 
en adviseren wij u ook graag bij andere 
mogelijkheden.

De welzijnswerkers zijn van maandag tot en 
met vrijdag telefonisch bereikbaar:
•  Astrid Krauts: 06 2146 8437  

(dinsdag en woensdag)
•  Martine van Garderen 06 8377 5854 

(woensdag en vrijdag)     
•  Rianne van Ginkel: 06 5164 7525 

(maandag, dinsdag en donderdag)

U kunt ons ook mailen: info@swo-sr.nl
 

COLLECTE HERSENSTICHTING

Namens de Hersenstichting willen wij alle 
collectanten en inwoners van Renswoude 
hartelijk bedanken voor hun inspanning 
en gulle gaven. Met z’n allen hebben wij € 
1.605,35 ingezameld voor al die mensen 
die te maken hebben met hersenziekten 
en hersenaandoeningen. Want het kan 
iedereen overkomen. 1 op de 4 mensen 
krijgt te maken met een hersenaandoening.
Wil jij collectant worden? Neem dan contact 
met ons op.
Sjanie Zuiderwijk en Brigitte Houthuijzen 
(brigittehouthuijzen@gmail.com)
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 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! 

EM Pater
NIEUW

GLAZEN 
SCHUIF-

WANDEN

* ZONNESCHERM * ROLLUIK * MARKIEZEN * SCREENS * HORREN 
* ROLGORDIJNEN * HOUTEN JALOEZIEËN * PLISSEGORDIJNEN

EMPATER23@GMAIL.COM | 06 416 313 97
SPIKHORST 6 | RENSWOUDE
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PASEN 2020

Een bericht van de interkerkelijke Evangelisatie 
Commissie.
U bent gewend dat wij met Pasen altijd een 
huis-aan-huis folder verspreiden met een 
mooie boodschap en alle informatie rondom 
alle kerkdiensten. In deze tijd hebben wij 
besloten dit niet te doen. Ook het zingen van 
paasliederen op paasmorgen komt helaas te 
vervallen. Op de websites van onze kerken 
kunt u alle informatie vinden van hoe en 
wanneer u onze diensten kunt meebeleven. 
Voel u welkom om eens aan te sluiten! Ook 
achteraf terug luisteren is altijd mogelijk.
Hervormde gemeente:
https://www.hervormdrenswoude.nl 
Gereformeerde gemeente: www.pkngerefor-
meerdekerkrenswoudeederveen.nl

Voor vragen of opmerkingen zijn wij altijd 
bereikbaar via ecrenswoude@gmail.com

Beste mensen,
In de dagen van voorbereiding op het 
Paasfeest, proberen we ons ervan bewust te 
worden hoe rijk we zijn. We bedenken elke 
dag of het misschien een beetje minder kan, 
minder eten, minder drinken, minder social 
media, minder kleding. We bedenken dat een 
ander misschien kan gebruiken wat wij teveel 
hebben. We proberen ons voor te stellen wat 
lijden is, diep verdriet en verlatenheid.

Intussen bedenken we hoe, met wie 
en waar we het paasfeest gaan vieren. 
Keuzemogelijkheden genoeg, we leven 
immers in een vrij land. Tenminste … normaal 
gesproken is dat zo. Maar dit jaar is alles 
anders.

Want ineens kwam daar die dreigende storm 
op ons af. 

Corona breekt keihard in. In de wereld, in ons 
land, in ons dorp, in ons persoonlijke leven, in 
onze plannen, in ons doen en in ons laten. Dit 
hadden we nooit verwacht.
Wát een verdriet en lijden, wát een angst. 
Het verlamt ons. Hoe moet het verder?

Zondag 12 april is het Pasen. 
Via vele digitale kanalen zal het verhaal van 
Jezus klinken. 
Jezus, die na drie dagen opstaat uit de dood.
Zijn volgelingen geloven het niet. Het verdriet 
om het sterven van hun Meester heeft hen 
nog helemaal in de greep.
Maar dan, op de derde dag, breekt het licht 
door, dwars door het donker van de dood. 
Wat zij voor onmogelijk hadden gehouden 
gebeurt toch: Jezus leeft!
De steenharde werkelijkheid maakt plaats 
voor hoop, uitzicht en toekomst.
Ongelofelijk!

Dit jaar worden de Paasdagen anders. 
Alles wat we gepland hadden is afgelast.
Maar het verhaal van Pasen gaat door!
Het trekt een spoor van licht, dwars door het 
donker en de wanhoop.
Het roept ons op om in beweging te komen, 
op te staan, elkaar te ondersteunen, te 
bemoedigen, te troosten.

Pasen is geen doekje voor het bloeden. Pasen 
laat ons zien dat verdriet bij het leven hoort. 
Maar ook dat lijden niet het laatste woord 
heeft. Dat er hoop is, in bange tijden. 
Pasen geeft ons tijd om stil te staan en de 
kracht om op te staan, het leven tegemoet!

Wij wensen u allen voorspoedige paasdagen 
toe!

De interkerkelijke Evangelisatie Commissie 
Renswoude
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IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

NIJBORG
RIJG

Lamelleschijven 10 stuks 
(afm. 125x22 mm)

Nu voor € 19,50
(excl. BTW)

U kunt ons bereiken op:  
06-20514111 / 06-30121808 

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 

 
 
 
 
 

 

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

 Groot Overeem 9A6  3927 GH  Renswoude  0343-480119  www.welin.nl 
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VAN DE BIEB:

ALLE VESTIGINGEN VAN DE BIBLIOTHEEK Z-O-U-T 
GESLOTEN TOT ZEKER 28 APRIL
Naar aanleiding van de maatregelen die de 
overheid op zondag 15 maart en dinsdag 31 
maart aankondigde, heeft de Bibliotheek 
Z-O-U-T besloten om alle vestigingen te 
sluiten tot tenminste maandag 6 april. Dit 
betekent dat je geen boeken kunt lenen en 
ook niet in kunt leveren of activiteiten kunt 
bijwonen. Uiteraard houden wij rekening met 
een verlengde inlevertermijn. 
Het sluiten van onze vestigingen is in lijn met 
de maatregelen die de verspreiding van het 
virus moeten indammen. Verder blijven wij de 
adviezen van RIVM, GGD en overheid volgen. 
Via deze website www.bibliotheekzout.nl en 
social media houden we je op de hoogte. 

Toch boeken lenen? Online kun je e-books en 
luisterboeken lenen. De online Bibliotheek 
heeft meer dan 28.000 e-books en ruim 
3.600 luisterboeken, ook voor kinderen. Volgt 
u de Bibliotheek Zout op oa Facebook.Lenen 
kan via onze website of via de Wise-app. Voor 
vragen hier over: info@bibliotheekzout.nl.

In de volgende Heraut of via de Facebookblz 
van Het Trefpunt Renswoude houden wij u op 
de hoogte van de komende ontwikkelingen. 
Bij insturen van deze copy waren de nieuwe 
maatregelen van het kabinet nog niet 
bekend. (31 maart).

BOEKEN BIJ DI TUTO
De bibliotheek heeft, uit nood, en als extra 
service een stel afgeschreven boeken voor 
jong en oud bij Di Tuto op het Dorpsplein 
mogen neerzetten. Deze boeken mag 
iedereen ophalen als daar behoefte aan is. Ze 
hoeven niet terug naar de bibliotheek, het zijn 
afgeschreven boeken. Voor de ouderen die 

soms wat slechter zien staan er ook boeken 
geschreven in een EXTRA GROTE LETTER, 
die moeten wel retour naar de bibliotheek, 
daar zit ook een briefje in. U heeft geen lid 
van de bieb te zijn om deze boeken te kunnen 
halen. Leuke, frisse boeken van u zelf mag u 
daar eventueel ook achterlaten. Het is niet 
de bedoeling dat u uw boekenkast gaat 
opruimen en alles wat u niet meer wilt bij Di 
Tuto achterlaat daar is geen ruimte voor. 

BERENZOEKTOCHT RENSWOUDE
Verder doet de bibliotheek intussen mee met 
de Berenzoektocht in Renswoude.
Deze zoektocht vindt in heel ons land plaats.
Ouders gaan met hun kinderen tot 12 jaar 
oud op zoek naar Teddyberen die door het 
hele dorp verspreid achter de ramen staan. 
Hierbij wordt natuurlijk het advies om 1,5 m 
afstand te houden in acht genomen.
Het initiatief is bedacht om kinderen af te 
leiden in deze coronacrisis. Het prentenboek 
‘We gaan op berenjacht’ uit 1995 van Michael 
Rosen en Helen Oxenbury is de inspiratie 
zijn geweest voor de actie. Ook mee doen 
met kind of Beer voor het raam? Kijkt u 
op de facebookbladzijde Berenzoektocht 
Renswoude. Uw Beer en adres kan daar 
gemeld worden.

RONDLEIDING KASTEEL
De rondleiding op het kasteel Renswoude op 
dinsdag 14 april gaat ivm de Corona-crisis 
niet door.

Bezoek onze website voor tips over onder 
andere lezen. 

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

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bvw
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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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NIETALLEEN.NL

Ondanks het coronavirus staan we voor je klaar.
Steeds meer mensen worden getroffen door de 
gevolgen van het coronavirus. Hebt u praktische 
hulp nodig, zoals voor het boodschappen doen? 
Of een luisterend oor, omdat u met iemand wilt 
praten? Je bent niet alleen! Overal in Nederland 
zetten kerken en lokale organisaties zich in 
voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Door 
middel van #Nietalleen (een initiatief van de 
EO en de Protestantse Kerk in Nederland) 
worden hulpvraag en hulpaanbod aan elkaar 
verbonden. Het indienen van een hulpvraag 
betekent niet dat er recht op hulp ontstaat; 
maar de (lokale) aanbieders zullen hun best 
doen om jouw vraag zo goed mogelijk op te 
pakken. Als Koepelkerk willen we er graag 
voor alle Renswoudenaren zijn en daarom 
hebben veel gemeenteleden zich als vrijwilliger 
aangemeld. Wanneer u hulp nodig hebt, kunt u 
gebruik maken van van de website van www.
nietalleen.nl of het landelijke nummer 0800 
1322. Maar u mag ook rechtstreeks een mail 
sturen naar nietalleen@hervormdrenswoude.
nl.  De heer Jannis van de Hoef (diaken in de 
kerk) is coördinator. Mensen die geen internet 
of email hebben mogen hem ook bellen op 06 
27 176 550.  

CORONAVIRUS HEEFT OOK GEVOLGEN VOOR 
ZWEMBAD SCHERPENZEEL

De landelijke maatregelen tegen het 
coronavirus hebben ook gevolgen voor 
zwembad ’t Willaer in Scherpenzeel. Het 
bestuur van het zwembad heeft in overleg met 
burgemeester De Vries van Scherpenzeel, 
besloten de voorverkoop van abonnementen 
en de opening van het zwembad uit te stellen. 
De actie om te sparen voor korting voor het 
zwembad, in samenwerking met Jumbo 
Scherpenzeel en COOP Renswoude, gaat wel 
door.

VEILIG EN VERANTWOORD
Maandag 23 maart maakte de regering 
nieuwe maatregelen bekend tegen het 
coronavirus. Toen bleek dat de periode dat 
bijeenkomsten zijn verboden tot 1 juni werd 
verlengd. Die avond had het bestuur van het 
zwembad al een overleg gepland. ‘We willen 
natuurlijk veilig en verantwoord handelen” 
zegt bestuurslid Carla van de Wetering. 
‘Daarom konden we niet anders dan de 
voorverkoop en de opening van het zwembad 
voor onbepaalde tijd uitstellen’. Ook de groep 
vrijwilligers is op dinsdag noodgedwongen 
gestopt met de voorbereiding voor het nieuwe 
zwemseizoen. 
De opening van het nieuwe seizoen stond 
gepland op 25 april. Die is voor onbepaalde 
tijd uitgesteld maar zeker tot 1 juni. De 
voorverkoop van abonnementen zou 
beginnen op 1 april maar die begint later. Ook 
de online verkoop van abonnementen wordt 
uitgesteld. De nieuwe datum is op dit moment 
nog niet bekend.

ONZEKERHEID EN DUIDELIJKHEID
De nieuwe openingsdatum van het verwarmde 
open luchtbad is nog onzeker. Daarom kan het 
bestuur de prijs van een abonnement voor het 
nieuwe, kortere zwemseizoen, nog niet vast 
stellen. Wel is duidelijk dat de spaaractie voor 
korting op abonnementen, in samenwerking 
met Jumbo in Scherpenzeel en COOP in 
Renswoude, doorgaat. Mogelijk dat de hoogte 
van de korting per volle spaarkaart wel 
verandert. De spaaractie loopt nog tot en met 
woensdag 15 april.
Met deze besluiten wil het bestuur van het 
zwembad in deze onzekere tijd toch zo veel 
mogelijk duidelijkheid geven aan de bezoekers 
van het zwembad. De ontwikkelingen zijn te 
volgen op www.zwembadscherpenzeel.nl/
actueel en de facebookpagina.
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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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GROOT ONDERHOUD IN KASTEELBOS 
RENSWOUDE
 
Afgelopen maanden heeft er in opdracht van 
Het Utrechts Landschap groot onderhoud 
plaatsgevonden in het kasteelbos. Dat heeft 
zeker overlast opgeleverd maar was wel hard 
nodig. In gemende eiken/beuken percelen en 
in historische eikenlanen zijn oude beuken 
geveld of deels afgezaagd. Hierdoor krijgen 
de oude eiken meer licht en kunnen ze zich 
beter ontwikkelen. Ook zijn een aantal oude 
eiken en beuken onderhanden genomen 
die aangetast waren of gevaar zouden 
kunnen opleveren voor wandelaars. De deels 
afgezaagde (gekandelaberde) bomen, maar 
ook een aantal dode bomen blijven staan 
omdat dat bevorderlijk is voor de biodiversiteit 
en allerlei dieren daar gebruik van kunnen 
maken. Denk hierbij aan insecten, hun larven, 
paddenstoelen en schimmels, spechten, 
vleermuizen en eekhoorns. 

Utrechts Landschap heeft voor de 
toekomst nog een aantal zaken op de 
agenda. Een daarvan is het herstel van een 
aantal wateronderdoorgangen naar de 
kasteelgracht, zodat de gracht bij een zeer 
droge zomer niet meer (praktisch) leeg komt 
te staan. Hiervan zullen vissen, amfibieën en 
bodemleven in de gracht baat bij hebben. Ook 
wordt onderzocht op welke wijze een aantal 
historische elementen in het kasteelbos 
kunnen worden teruggebracht. Het zou 
wenselijk zijn om dit nog voor het komende 
eeuwfeest van Renswoude te realiseren, maar 
het is niet duidelijk of dit vanuit financieel 
oogpunt haalbaar is.

Kortom, Utrecht Landschap is hard aan de 
slag om het kasteelbos nog mooier te maken 
dan het al is. 

OVER UTRECHTS LANDSCHAP
Utrechts Landschap beschermt natuur en 
monumentaal erfgoed in provincie Utrecht. 
We zijn in 1927 opgericht. Utrechts Landschap 
heeft momenteel 745 vrijwilligers, 27.500 
Beschermers en 65 Bedrijfsvrienden.
Onze natuur en erfgoed is letterlijk dichtbij 
Utrechters. We kopen natuurgebieden 
aan, ontwikkelen ze als het nodig is, maar 
vooral: we beheren natuur voor de volgende 
generaties. Die prachtige natuurgebieden 
zijn stuk voor stuk toegankelijk voor alle 
inwoners van onze provincie en voor hen die 
buiten Utrecht wonen. Daarnaast hebben 
we belangrijk monumentaal erfgoed onder 
onze hoede: meerdere landgoederen met 
opstallen, 23 werkende molens en Kasteel 
Loenersloot. 

Op www.utrechtslandschap.nl/pers vindt 
u achtergrondinformatie over Utrechts 
Landschap. Hier kunt u zich tevens inschrijven 
op onze perslijst.

BIJBELSTUDIES ‘WAAROM WIJ LIJDEN’

De huidige coronacrisis roept, naast angst en 
zorgen, ook vragen op: want waarom gebeurt 
dit? En waarom laat God dit toe? Heeft Hij 
er een bedoeling mee – of moet je het heel 
anders zien? Omdat ds. Schroten (van de 
Koepelkerk) hier meerdere vragen over 
kreeg, hoopt hij een serie korte Bijbelstudies 
te houden over het lijden. Ze worden, zo 
mogelijk, elke woensdagavond om 19.30 uur 
live uitgezonden vanuit de Koepelkerk, maar 
ze zullen ook later nog zijn te bekijken en 
als podcast na te luisteren. Zie voor dit alles 
www.hervormdrenswoude.nl. Want de grote 
vraag ‘waarom wij lijden’ mág immers aan 
God gesteld worden. 
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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 HUUR:
Stuk grond van ongeveer 1600 m3 met schuur en/of 
stal voor pony of paard op de Catharina Mossellaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Bianca Prins op telefoonnummer 06-10376479

BZA, jongeman 18 jaar.
Voor alle normale tuin/terras- werkzaamheden.
Ook voor schuren en schilderwerk.
Info: 06 36454250.

Biedt zich aan als oppashulp.
Jongedame 16 jaar oud. Ga graag met kinderen om. 
Huisdieren, geen probleem.
0610844593.

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




