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                                                                                                        Renswoude, 20 mei 2019 

 

 
 
 

 
 
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 
 
Hemelvaartsdag 30 mei en vrijdag 31 mei gesloten 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, en vrijdag 31 mei zijn het gemeentehuis en de -
werf gesloten. Op deze dagen is de gemeente alleen bij ernstige spoed bereikbaar via:  
06-51148102 
 
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: 
 Tijdelijke standplaatsvergunning op het parkeerterrein bij sporthal De Hokhorst voor de 

periode 1 tot en met 31 augustus 2019, aangevraagd door Bevolkingsonderzoek 
Midden-West (ontvangen 10 mei 2019); 

 Ontheffing geluidshinder voor een bruiloftsfeest op vrijdag 12 juli 2019 van 20.00 tot 
01.00 uur op het adres aan de Emminkhuizerlaan 2 te Renswoude, aangevraagd door 
dhr. T. de Vries (ontvangen op 5 mei 2019). 

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

Evenementenkalender 
25 mei Bazar/Rommelmarkt – 

Gereformeerde kerk – ‘t Podium 
25 mei  Beachvolleybaltoernooi 
1 juni Renswoude Horse Trials 
1 juni Q – Music Foute Party 
1 juni Grebbe Food Festival 
4 t/m 7 juni Avondvierdaagse 

Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl  
 

Collectevergunningen 
19 t/m 25 mei Prins Bernhard Cultuurfonds 
2 t/m 8 juni Epilepsiefonds 

Gemeentenieuws (20 mei 2019) 
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Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten 
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunningen zijn 
verleend: 
 Ontheffing sluitingstijden en ontheffing voor een privé bijeenkomst in de  

horeca/kantine voetbalvereniging Renswoude op 29 juni 2019 tot 02.00 uur, 
aangevraagd door de voetbalvereniging Renswoude (verzonden op 16 mei 2019); 

 Evenementenvergunning voor het Grebbe Food Festival op zaterdag 1 juni 2019 bij het 
Bezoekerscentrum Grebbelinie aan de Buursteeg 2 te Renswoude, aangevraagd door 
Stichting Team Joshua (verzonden op 9 mei 2019). 

 Ontheffing voor het overnachten van een reenactmentgroep op Fort aan de Buursteeg 
(nabij het bezoekerscentrum Grebbelinie aan de Buursteeg 2) in de periode van 17 t/m 
19 mei 2019, aangevraagd door VMHU (verzonden op 9 mei 2019). 

 Evenementenvergunning voor een touwtrektoernooi op 1 juni 2019 op het perceel aan 
de Oude Holleweg 49 te Renswoude, aangevraagd door TTV Lagerweij (verzonden op 6 
mei 2019); 

 Ontheffing art. 35 Drank- en horecawet voor het schenken van zwak-alcoholische 
dranken tijdens het touwtrektoernooi van TTV Lagerweij op 1 juni 2019, aangevraagd 
door TTV Lagerweij (verzonden op 6 mei 2019). 

 Vergunning voor het plaatsen van 10 aankondigingsborden van 9 t/m 23 mei 2019 ten 
behoeve van de ChristenUnie /  Europese Parlementsverkiezingen, aangevraagd door 
ESH Media (verzonden op 2 mei 2019); 

 Evenementenvergunning voor een beachvolleybaltoernooi op 25 mei 2019 op het 
kleine parkeerterrein naast sporthal De Hokhorst, aangevraagd door de sportvereniging 
Renswouw (verzonden op 6 mei 2019); 

 Evenementenvergunning voor een voorjaarsmarkt De Kleine Weide op 8 juni 2019, 
aangevraagd door recreatie- en zorgboerderij De Kleine Weide (verzonden op 9 mei 
2019); 

 Evenementenvergunning voor de Renswoude Horse Trials van 29 mei t/m 2 juni 2019, 
aangevraagd door de St. Renswoude Horse Trials (verzonden op 6 mei 2019); 

 Verklaring van geen bedenkingen voor het dragen van wapens door een 
reenactmentgroep op Fort aan de Buursteeg (nabij het bezoekerscentrum Grebbelinie 
aan de Buursteeg 2) in de periode van 17 t/m 19 mei 2019, aangevraagd door het 
VMHU (verzonden op 1 mei  2019). 
 

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander,  0318-578152 /  a.eilander@renswoude.nl  
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Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) 
Mijn naam is Eric Bovendeerd. Sinds 1 februari 2019 ben ik de 
nieuwe BOA voor de gemeente Renswoude en Veenendaal-Oost. Als 
(wijk)boa ben ik bevoegd voor o.a. de gehele Algemene Plaatselijk 
Verordening gemeente Renswoude en deels de wegenverkeerswet.  
Bij parkeerproblemen houd ik mij met name bezig met parkeren op 
het trottoir, negeren van een parkeerverbod en hinderlijk/gevaarlijk 
parkeren. Ook kunt u mij benaderen wanneer u bijvoorbeeld een 
fietswrak aantreft, wanneer er honden niet worden aangelijnd of wanneer de hondenpoep 
niet wordt opgeruimd. Wanneer je mij ziet, kan je mij altijd even aanspreken. Of je kunt mij 
telefonisch bereiken via 0318-538538.  
 

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure 
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend: 
1. Activiteiten ‘bouwen’: voor het bouwen van een vervangende schuur op het adres 

Biesbosserweg 9 te Renswoude (ontvangen op 9 mei 2019).  
Bovenstaande aanvraag is ingediend en wordt beoordeeld. Zodra hier een besluit op is 
genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden 
ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient daarom 
uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele 
weken of maanden een besluit hierover zal worden genomen en bekendgemaakt. Om een 
aanvraag in te zien kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur of buiten openingstijden op 
afspraak langskomen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van 
Renswoude. 
Voor meer informatie: Eveline Zech,  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl 
 

Wet milieubeheer 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde 
in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat: 
Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van: 
 Ride on Custom Builds & Garage voor het adres: Barneveldsestraat 15, 3927 CA 

Renswoude. De melding heeft betrekking op de oprichting van een autogaragebedrijf.  
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het 
is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of 
beroep in te stellen.  Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de 
afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 
tot 12.00 uur of op afspraak). Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 578161/ 
c.van.den.heuvel@renswoude.nl. Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van 
de Omgevingsdienst regio Utrecht team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 17.00 uur), tel: 088-0225000. 
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Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is 
verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure: 
1. Activiteit ‘uitvoeren werk’: voor het aanleggen/ legaliseren van een parkeerterrein 

inclusief landschappelijke inpassing en het verplaatsen van de vuilwinplaats van het 
Waterschap op de percelen G 555 en 850 te Renswoude, gelegen tussen de Kooiweg en 
de Zijde Wetering te Renswoude en de Kruisboog te Veenendaal (verzonden op 15 mei 
2019).  

Genoemde omgevingsvergunning ligt 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, het uitvoeren van een werk 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. 
Voor meer informatie: Eveline Zech,  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl 
 

 
Informatieavond zonnepanelen 
Woensdag 29 mei 19.30, gebouw Rehoboth 
De gemeente Renswoude organiseert voor grote bedrijfsdaken of stallen een 
informatieavond over zonnepanelen. De gemeente wil bedrijven en agrariërs stimuleren om 
zelf via zonnepanelen hun eigen, duurzame energie op te wekken. 
Op deze avond besteden we aandacht aan de SDE-subsidie, aan crowdfunding en aan de 
brandveiligheid. Deskundige sprekers zullen deze onderwerpen toelichten. 
Vanuit de gemeente wordt toegelicht hoe we na deze avond concrete projecten willen 
stimuleren.  
Graag zien we u op woensdag 29 mei, vanaf 19.30 in gebouw Rehoboth, Taets van 
Amerongenweg 80 te Renswoude. Aanmelden vooraf is niet nodig.  
 
Als u meer informatie wilt kunt u mailen met b.verhagen@renswoude.nl 
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2 WEKEN LANG NOG MEER VOORDEEL! 

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van 20 mei t/m 26 mei 2019. Week 21. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Alle g’woon cola,
sinas, lemon lime, 

cassis of ijsthee
combineren mogelijk

1+1 GRATIS*
1.10

0.55
7.44

3.72

Alle 0.0% bier  
0.0% radler  

of radler
combineren mogelijk

MAX. 6 
STUKS
PER KLANT

2.13

1.42
47.97

31.98
2+1*

3 HALEN=
2 BETALEN

2.94

3.48 2.49
2 STUKS

Lay’s Wokkels,  
Mixups, Sensations, 

Doritos chips
of dipsaus

2 zakken à 100-185 of potten à 326 gram
combineren mogelijk

1.67 1.-
Spinazie

zak 300 gram

CoolBest  
koelverse sappen

2 pakken à 1000 ml
combineren mogelijk

3.98 2.-
2 STUKS

Beenham
naturel of honing-mosterd

per 100 gram

1.03

1.08 0.79

Paksoi per stuk

Witlof zak 500 gram

Snijbonen zak 400 gram

Kruimige aardappelen zak 1 kilo

combineren mogelijk

2.- 2.78 - 3.98 
2 STUKS

  Authentiek vloerbrood
 per stuk 

 1.55 
 1.65  0.99 

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14
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BUURTGEZINNEN.NL 
#OPVOEDENDOENWESAMEN

Voor ieder gezin is het wel eens lastig om 
alle ballen in de lucht te houden.  Hulp 
vragen en geven doen we niet zo gemakkelijk 
meer en dat moet anders is de gedachte 
achter Buurtgezinnen.nl. Leden van het 
dorpsteam Renswoude en Constanja de 
Vries, coördinator van Buurtgezinnen delen 
de visie dat hulp niet iets is wat ingekocht 
wordt, maar iets is wat we gewoon doen. 
Niet alleen met professionals, maar met het 
hele dorp. 
Buurtgezinnen is sinds medio 2018 actief 
in Renswoude en zoekt steungezinnen voor 
gezinnen met een vraag. Vaak zijn er in het 
vraaggezin extra zorgen voor één van de 
kinderen of ouders of loopt het leven net 
iets anders dan verwacht waardoor het 
zwaar is om het gezin draaiende te houden. 
Een steungezin kan dan uitkomst bieden, 
door met een van de kinderen af en toe iets 
leuks te doen bijvoorbeeld. “Dat klinkt als 
iets heel kleins, en dat is het ook!” Maar het 
effect ervan rijkt zo veel verder. Een moeder 
met drie jonge kinderen die soms letterlijk 
handen tekort heeft, is onlangs gekoppeld 
aan een steungezin wat af en toe de jongste 
of de oudste een middagje mee neemt. Deze 
moeder heeft dan even tijd om bij te komen 
en de zaken op een rijtje te zetten, wat 
voorkomt dat ze overbelast raakt. Daarnaast 
is er daarmee ineens een extra persoon in 
het leven van deze moeder en de kinderen. 
Er kloppen bij de hulpverlening geregeld 
gezinnen aan met een opvoedvraag. Voor veel 
van deze gezinnen zou een steungezin enorm 
helpend zijn, gewoon ervaringsdeskundigen, 
andere ouders die best begrijpen wat er 
moeilijk is in de opvoeding en het runnen 
van een gezin. Hulpvragen is echt niet 
makkelijk, dat heeft verschillende redenen: 

“Mensen hebben toch vaak het gevoel dat 
ze het zelf moeten kunnen rooien allemaal. 
Daarbij komt ook nog eens dat wanneer je 
om hulp vraagt, dat toch een beetje ‘de vuile 
was buiten hangen’ is. Juist in een dorp vind 
niet iedereen dat een prettig idee. “Ouders 
willen niet het gevoel hebben dat ze falen. 
Dus als zij moeite hebben met een situatie, 
wat zegt het dan over hen als een andere niet 
professional daar wel gewoon mee om kan 
gaan? Die gedachte, daar moeten we echt 
van af. Iedereen heeft het wel eens lastig, dat 
is hartstikke normaal.” 
Als coördinator van Buurtgezinnen ben 
je verantwoordelijk voor het matchen van 
vraag- en steungezinnen. Om deze gezinnen 
te vinden, steun- en vraaggezinnen, is het 
belangrijk om te netwerken. “Hoe groter 
de vijver is waaruit we kunnen vissen, 
hoe sneller we een goede match kunnen 
maken.” Die goede match is cruciaal, en 
komt vaak op gevoel tot stand, dat is ook 
het mooie aan Buurtgezinnen, het is geen 
wiskunde.” Steun- en vraaggezinnen kunnen 
heel verschillend zijn. Maar daar zit dan ook 
de kracht, het verrijkt in zo’n geval beide 
gezinnen. Je zit toch vaak in je eigen wereldje 
en juist door kennis te maken met een gezin 
waar het net even anders gaat krijg je nieuwe 
inzichten. Dat is waardevol voor zowel het 
vraaggezin als het steungezin.
Met de inzet van buurtgezinnen, de 
gesprekken die Constanja bij tal van 
organisaties en informele netwerken voert 
en de samenwerking met het Dorpsteam 
zetten we gezamenlijk in op een dorp waarin 
het vragen om hulp als het je even boven 
het hoofd groeit vanzelfsprekend is. Niet 
op basis van professie maar op basis van 
menselijkheid. 

GEÏNTERESSEERD? 
Aanmelden kan op www.buurtgezinnen.nl



de  heraut

8

GEMEENTEHUIS: HOE DOEN WE DAT?

De vraag waar ons gemeentehuis moet 
komen speelt al een tijdje in Renswoude. 
Ook was een belangrijk onderwerp in de 
verkiezingen. Er gaan stemmen op om het 
vooral te houden op huidige plek. Er zou 
breed draagvlak zijn onder de bevolking 
om het huidige monument hiervoor te 
restaureren en uit te breiden. Maar zijn 
burgers wel zo begaan met het huidige 
gemeentehuis als wij dachten? En tegen 
welke prijs? CDA en SGP maken zich zorgen 
over de gang van zaken.

Het brede draagvlak vinden we niet terug 
in de samenstelling van de klankbordgroep 
die hiervoor is opgericht. Slechts 3 burgers 
hadden zich hiervoor aangemeld, naast 
de gevraagde vertegenwoordigers van 
verschillende organisaties. Volgens ons is dat 
geen goede afspiegeling van de bevolking en 
levert het daarmee niet bepaald een goede 
bijdrage aan het democratische proces. Door 
burgers zijn 23 mogelijke locaties ingediend 
voor het nieuwe gemeentehuis, waarvan in 
19 gevallen  het huidige gemeentehuis geen 
deel uit maakte. De vraag die dan bij ons rijst 
is hoe belangrijk burgers het nu eigenlijk 
echt vinden dat de huidige locatie ook in de 
toekomst gemeentehuis blijft?

EERLIJKE KANS
Het college van B&W heeft nu 14 mogelijke 
locaties voor ons gemeentehuis in grote 
lijnen uitgewerkt. Over de gebruikte 
methode waarop één en ander is gewogen 
kan je discussiëren. Zo ook over de 
uitkomsten.  Het college geeft voorkeur  aan 
de huidige locatie, ook al heeft dit de hoogste 
exploitatiekosten, is er geen combi met de 
bibliotheek mogelijk en zijn de gevolgen voor 
de omwonenden nog niet duidelijk. Als CDA 

en SGP denken we graag mee, en geven we 
de verschillende opties graag een eerlijke 
kans. Verkeersveiligheid, kosten en snelheid 
zijn hier belangrijk factoren.

PLAN VOOR HET DORPSHART
Ondernemers in Renswoude hebben 
aangekondigd met een plan te komen om de 
open plek in het dorpshart zelf te bebouwen. 
Als zij hiermee extra levendigheid kunnen 
creëren in ons dorpshart, juichen wij dit van 
harte toe. We zullen voor ons gemeentehuis 
dan één van de overige  locaties moeten 
kiezen. Ons voorstel is dan ook om de 
ondernemers hier de tijd voor te geven 
tot 1 oktober 2019. In de tussentijd kan 
de gemeente overleg voeren met de 
monumentencommissie en de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed over  hoe men met 
het huidige gemeentehuis moet omgaan 
. Ook kunnen de 3 beste locaties (huidige 
locatie, Dorpshart en terrein oude Borgwal) 
dan meer in detail worden uitgewerkt.  
Hier is door de SGP in de laatst gehouden 
commissie reeds om gevraagd. De realisatie 
behoeft zo geen vertraging op te lopen en 
er kan een verantwoorde keuze gemaakt 
worden. Mocht het de ondernemers in deze 
economisch gunstige tijd niet lukken om hun 
plan nu te realiseren, dan  is het maar de 
grote vraag wanneer dit wel gaat lukken. In 
dat geval zijn wij mogelijk groot voorstander 
van verhuizing van het gemeentehuis naar 
het dorpshart. Dit heeft volgens ons een 
aantal grote, onmiskenbare voordelen:
-  Uitstel van ontwikkeling van het dorpshart 

levert de gemeente een enorm financieel 
risico op. Dat vinden wij als CDA en SGP 
onverantwoord, zeker in een tijd dat de 
gemeente al grote moeite heeft om haar 
huishoudboekje op orde te houden; 

-  De bibliotheek met al haar activiteiten kan 
naar het dorpshart en kan daarmee nog 
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beter haar sociale functie vervullen;
-  Meer voetjes over de vloer in het dorpshart 

dan nu. Heel belangrijk voor de huidige 
ondernemers in het dorpshart;

- Laagste financiering van alle opties;
- Lage exploitatiekosten;
-  Het te bebouwen oppervlak kan kleiner 

dan waar de gemeente nu vanuit gaat. Zo 
blijft er meer ruimte tussen gemeentehuis 
en bestaande winkels. Ongeveer als Volker 
Wessels plan (460 m² en 3 hoog)

-  Verkeersveiligheid is goed te realiseren, 
beter dan op de huidige plek;

- Goede bereikbaarheid;
-  Parkeergelegenheid is goed en dichtbij 

te realiseren. Voor bezoekers van 
gemeentehuis en bibliotheek kunnen 
parkeerplaatsen ofwel tegenover 
supermarkt gerealiseerd worden, ofwel 
in schuine opstelling aan 2 kanten langs 
de Vendelier. Ambtenaren kunnen 
parkeren op het parkeerdek in gebouw 1, 
dat al gedeeltelijk in eigendom is van de 
gemeente. Of op de parkeerplaats achter 
de Vendelier;

- Slechts 1 keer verhuizing;
-  Het huidige gemeentehuis blijft 

rijksmonument, dus zal gewoon 
blijven staan.

Het  voorstel van het college van 
B&W, wat aan de raad voorgelegd 
is, is ca. 2 miljoen euro duurder 
dan het plan van het vorige college. 
Destijds waren de berekende 
exploitatiekosten ca. 18.000 euro, 
nu worden deze minimaal op 
160.000 euro per jaar geraamd 
door hogere financieringslasten 
en een dure bouw. Wat ons betreft 
moet de gemeenteraad hier een 
realistische en verantwoorde 
keuze maken , want het geld 

kan maar een keer uitgegeven worden…
en moet door ruim 5100 inwoners worden 
opgebracht!

BOODSCHAPPEN SERVICE

Wilt u graag boodschappen doen? Lukt dit 
niet alleen? Heeft u vervoer nodig?
Bij voldoende belangstelling start de SWO 
met een boodschappenservice.
Op donderdag kunt u met  een vrijwilliger 
van de vervoersdienst naar de Hoogvliet 
vanuit Scherpenzeel en naar de Emthé 
vanuit Renswoude. Rond 10.00 uur 
komt de vrijwilliger u op halen en na het 
boodschappen doen kunt u een kopje koffie 
drinken bij de supermarkt, rond 11.30 uur 
komt de vrijwilliger u ophalen. Kosten € 2,00 
per persoon.

Heeft u hier belangstelling voor? Laat het 
ons weten bij het servicebureau geopend 
dinsdag, woensdag en donderdag van 
13.00-15.00 uur of telefonisch tijdens de 
openingstijden van het servicebureau op 
033-2778898.

De Hooge Hoek 12, Renswoude | Tel. (06) 53 669 699 | piet@vanheugten.com

Voel jij je lekker tussen de tapijttegels?
In verband met de toenemende werkzaamheden zoekt Piet van Heugten voor

onmiddelijke indiensttreding een enthousiaste parttime (woe./do./vr.)

tapijtVerkoper jr.
Wij zoeken iemand die klantvriendelijk, nauwkeurig en zelfstandig kan werken

in onze tapijttegel ideeën showroom. Leeftijd ± 20 jaar + rijbewijs.
Geïnteresseerd? 

Mail of stuur dan je schriftelijke sollicitatie + c.v. naar onderstaand adres.
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Groot Overeem 11
3927 GH  Renswoude
Tel.  0318 - 57 33 53

info@ceesboonzaaijer.nl
www.ceesboonzaaijer.nl
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Groot Overeem 11, 3927 GH Renswoude
Tel. 0318 - 57 33 53
info@ceesboonzaaijer.nl

www.ceesboonzaaijer.nl

Tijd om de tuin op de schop te nemen! 
Wij hebben hiervoor de juiste machines en de juiste mensen in huis. 

De machines zijn ook bij een smalle doorgang in te zetten. 

• Erf- en Sierbestrating • Zand- en Grindhandel • Grondwerk en Riolering 
• Shovel- en Kraanverhuur • Transportwerkzaamheden • Vuil- en Opslagcontainers
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Vragen? Bel ons, wij denken graag met u mee!

DE REGIE IN EIGEN HAND HOUDEN

Stel, u kunt op enig moment door bijvoorbeeld 
demente, een beroerte of een ziekte, tijdelijk of 
blijvend niet meer uw eigen beslissingen nemen 
met betrekking tot belangrijke zaken zoals 
uw vermogen en uw medische behandeling. 
Wie beheert dan uw vermogen en wie regelt 
voor u de beste zorg of neemt beslissingen 
over uw medische behandeling? Heeft u niets 
geregeld dan komen uw naasten voor veel 
lastige vragen en keuzes te staan. Dan dient 
een bewindvoerder en/ of mentor aangesteld 
te worden wat via de rechtbank geregeld moet 
worden. U kunt de regie in eigen hand houden 
door het maken van een levenstestament. 
In uw testament wijst u een of meerdere 
personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. 
U geeft aan hen een volmacht om uw wensen 
op medisch gebied kenbaar te maken om 
goede zorg te organiseren. Daarnaast geeft 

u volmacht om uw vermogen te beheren, 
waarbij u uitgebreide instructies kunt geven 
over de wijze waarop dit dient te gebeuren. Een 
levenstestament dient niet verward te worden 
met een testament. In een testament regelt u 
aan wie uw vermogen toekomt na het overlijden 
en wie uw nalatenschap afwikkelt
De SWO organiseert samen met de coöperatie 
Woudenberg 2 themabijeenkomsten over het 
levenstestament. Notaris Korlaar zal zoveel 
mogelijk aspecten van het erfrecht en het 
levenstestament behandelen.
• Maandag 20 mei in de bibliotheek van 
Renswoude.
De avonden beginnen om 19.00 uur, inloop 
vanaf 18.45 uur. Toegang is gratis.
U kunt u aanmelden voor donderdag 9 mei 
bij het servicepunt van de SWO, geopend op 
dinsdag tot en met donderdag van 13.00-15.00 
uur of telefonisch tijdens openingstijden op 033-
2778898 of via de mail: servicepunt@swo-sr.nl
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Tureluurweide 48 
3927 SH  RENSWOUDE 
Tel.: 06-20514111 
Email: info@vanedekoeriers.nl 
www.vanedekoeriers.nl 

 

PARTICULIER INITIATIEF VOOR AANLEG 
GLASVEZEL GESLAAGD

ONVERWACHTS SNEL  HEBBEN DE BEWONERS VAN 
DE BARNEVELDSESTRAAT EN WITTENOORDSEWEG 
IN RENSWOUDE TOCH EEN GLASVEZELAANSLUITING 
GEKREGEN. VRIJDAG 26 APRIL WERD DIT 
HEUGELIJKE FEIT  GEVIERD OP ZORGBOERDERIJ  
GROOT WAGENSVELD IN RENSWOUDE. 

Buurtambassadeurs Debora Wolleswinkel 
en Arie Schimmel namen de aanwezigen 
weer even mee naar de start van het 
glasvezelavontuur. Begin juli 2017 werd de 
vraagbundelingscampagne van Glasvezel 
buitenaf voor Gelderse Vallei Midden 
positief afgesloten.  De bewoners van 
o.a. Renswoude, die een abonnement 
hadden afgesloten konden niet wachten 
totdat ze zouden worden aangesloten op 
het glasvezelnetwerk. Helaas gooiden de 
plannen voor de reconstructie van het 
fietspad langs de Barneveldsestraat wat roet 
in het eten en leek het er op dat de bewoners 
van deze straat lang op hun aansluiting 
zouden moeten wachten.  
Maar dit lieten de beide buurtambassadeurs 
echter niet zomaar gebeuren. Samen met 
Gebiedscoöperatie O-gen werd gestart 
met overleg met gemeente, aannemer en 
Glasvezel Buitenaf. Meerdere alternatieve 
tracé’s werden voorgelegd en mede door 
(belangeloze) toezeggingen van bewoners 

om via hun gronden de kabel te mogen 
aanleggen, kon ook het laatste deel van 
Renswoude worden voorzien van snel 
internet. 
Wethouder Marieke Teunissen, was dan 
ook zeer verrast toen hoorde dat het 
glasvezelnetwerk aangelegd kon worden. 
“een mooi initiatief, waarin maar weer eens 
duidelijk werd dat alleen de gezamenlijke 
inzet van buurtambassadeurs, bewoners, 
Gebiedscoöperatie O-gen, gemeente, 
aannemer en Glasvezel buitenaf, heeft 
geleid tot het succes”  aldus een trotse 
wethouder. De gezamenlijkheid werd 
ook door Jan Wolleswinkel, die namens 
Gebiedscoöperatie O-gen, het woord voerde, 
benadrukt. “In 2016 tekenden provincie 
Utrecht en alle Utrechtse gemeenten de 
intentieverklaring ‘Snel internet in het 
buitengebied van de provincie Utrecht’ 
en kreeg Gebiedscoöperatie O-gen de 
opdracht om de krachten te bundelen om 
drempels die de aanleg van de benodigde 
infrastructuur belemmeren te verlagen”.  
Dat deze gezamenlijke aanpak goed heeft 
gewerkt, blijkt wel in dit stukje Renswoude. 
Andere gebieden kunnen hier een voorbeeld 
aan nemen”, aldus Jan Wolleswinkel. 
Een schildpad en een haas symboliseerden 
de overgang van langzaam naar snel internet. 
Deze 2 knuffeldieren werden overhandigd 
aan zorgboerderij-eigenaren Wim en Anja 
v.d. Fliert. 
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

RENSWOUDE - VALLEIVOGELS
ZATERDAG  25  MEI  2019 -  14.30 UUR

JEUGDVOETBALDAGEN
DON 30 EN VRIJ 31 MEI  2019 -  HELE DAG

www.vvrenswoude.nl

BEDRIJVENTOERNOOI
ZATERDAG  1 JUNI  2019 -  MIDDAG
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CHRISTENUNIE BEZOEKT AB GAASBEEK 
MAKELAARDIJ

Zaterdag 20 april bracht de ChristenUnie 
Renswoude een bezoek aan Ab Gaasbeek, 
eigenaar van Ab Gaasbeek Makelaardij.

Het NVM-makelaarskantoor Ab Gaasbeek 
Makelaardij is niet meer weg te denken uit 
het straatbeeld van Renswoude en onze 
Dorpsstraat. Sinds 1990 is Ab al actief in 
onze regionale woningmarkt. En inderdaad, 
zoals de intro al doet vermoeden: ook op 
zaterdag is Ab Gaasbeek Makelaardij druk in 
de weer met zijn bezielende begeleiding voor 
de kopers en verkopers in onze regio.

In de ochtend belden we Ab met de brutale 
vraag of we die dag nog konden langskomen, 
krap een uurtje later stond de koffie al klaar. 
Het kenmerkt de gastvrije sfeer, waar 
korte lijnen en persoonlijk contact nog écht 
hoog in het vaandel staan. Ab heeft ons 
bijgepraat over het bedrijf en over de actuele 
onderwerpen die hij bij zijn werk tegenkomt.  
De ChristenUnie Renswoude is dankbaar 
voor zulke bedrijven en wenst Ab Gaasbeek 
Makelaardij uiteraard nog veel succes toe!

DIGI CAFÉ

Vanaf 1 januari gaat het tablet café 
verder onder de naam digi café. Iedere 
dinsdagochtend in de even weken van 10.00 
- 11.30 uur organiseert de SWO samen  een 
Digicafe, in samenwerking met SeniorWeb 
Scherpenzeel. Heeft u een iPad of andere 
tablet en vindt u het leuk om met elkaar uw 
ervaringen uit te wisselen? Kom dan langs 
in ons Digi Café! In het Digicafé kunt u op 
een ongedwongen manier elkaar ontmoeten 
en ontdekken. Vrijwilligers van Seniorweb 
en andere bezoekers geven u leuke en 

handige tips om meer uit uw tablet te halen, 
bijvoorbeeld het downloaden van leuke of 
handige apps. Neem uw eigen tablet mee! 
Daarnaast kunt u ook hulp inroepen bij het 
downloaden van e-books van de bibliotheek 
of het aanmaken van een account. Neem 
uw wachtwoorden en eventueel u laptop of 
e-reader mee. Hartelijk welkom op dinsdag 
28 mei in het Trefpunt ( in de bibliotheek van 
Renswoude)

JUBILEUMCONCERT 15 JUNI 
 
Dit jaar bestaat Con Amore, Chr. gemengde 
zangvereniging uit Renswoude, 60 jaar. 
Hetzelfde enthousiasme uit de beginjaren 
is er nog steeds. Vol enthousiasme is het 
koor nu bezig met het repertoire voor het 
Jubileumconcert op zaterdag 15 juni a.s. in de 
Koepelkerk van Renswoude. Het koor staat 
onder leiding van Jeannette van ‘t Veld. Orgel 
en piano worden bespeeld door Leander van 
der Steen. Ook is er medewerking van een 
strijkkwintet, trompetten, piano en pauken, 
bespeeld door professionele musici Er zullen 
werken ten gehore gebracht worden van 
onder andere Johann Sebastiaan Bach, Felix 
Mendelssohn, J.M. Haydn. Het belooft een 
mooie avond te worden! Noteer de datum in 
uw agenda en kom luisteren. 

Aanvang 20.00 uur, kerk is open vanaf 19.30 
uur.
Toegang is vrij, wel is er een collecte om de 
onkosten te bestrijden. 
We hopen u te ontmoeten op 15 juni in de 
Koepelkerk te Renswoude. 
 
Con Amore Renswoude. Voor meer 
informatie: Yolande Schouten, telefoon 
0318-572947, Lia Hoogeweg telefoon: 06-
50522196
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NAMENS ORANJEFESTIVAL RENSWOUDE, 
BEDANKT RENSWOUDE!

Bedankt voor het dansen, bedankt voor het 
zingen, bedankt voor het hossen, bedankt 
voor het samen lachen en bedankt voor het 
kippenvel! Wij hebben het weer geflikt, de hele 
regio praat weer over ons kraaiendorp na twee 
feesten. Oranjefestival Renswoude is op de 
kaart gezet en dat maakt ons trots! Maar wij als 
organisatie kunnen van alles bedenken, zonder 
steun van vrijwilligers en sponsoren kunnen 
wij dit niet neerzetten. Daarom een bedankje 
aan hen maar ook aan alle bezoekers voor de 
ontzettend fijne sfeer beide dagen! Wij kijken 
daar graag even met jullie op terug.

KONINGSDAG 
In het paasweekend stond hij daar al, de nieuw 

oranje megatent! Hoe toepasselijk bij de 
nieuwe naam van ons festival?! Het was gelijk 
een goede start van wat voor ons toch wel een 
spannend jaar was. De nieuwe crossklasse met 
de Crazy Back-to-back Cross op Koningsdag 
en speciaal biercafé Bottelhuus De Kraai, 
waren weer twee compleet nieuwe ideeën die 
het team achter Oranjefestival Renswoude 
afgelopen jaar hebben uitgewerkt en 
introduceerde. Nu was de nieuwe crossklasse 
ruim van tevoren vol maar bij vernieuwing 
blijf je je tot de ochtend van Koningsdag 
jezelf afvragen, zou het weer een spektakel 
worden en slaat het aan bij het publiek? En 
de dagen en weken daarvoor vraag je je af of 
de vrijwilligers wederom bereid zijn om hun 
schouders samen met ons eronder te steken 
en weer een fantastisch feest ervan willen 
maken. Want alleen kunnen wij dit ook allemaal 

  

  

Utrechtseweg 18    3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl    www.vangentonline.nl
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niet. Maar de reacties van de sponsoren die 
ons ondersteunen, het enthousiasme van de 
deelnemers en de massale aanmelding van de 
vrijwilligers om te helpen voor, tijdens en na de 
festiviteiten, is hartverwarmend om te zien. Het 
maakt ons trots om te zien wat Renswoude kan 
klaarspelen met elkaar. Vrijwilligers bedankt, 
sponsoren bedankt, deelnemers bedankt 
en bezoekers bedankt! Bedankt voor het 
spektakel, het lachen en vooral alle steun de 
afgelopen weken. Samen hebben wij weer voor 
een memorabel Oranjefestival Renswoude 
gezorgd! Deze Koningsdag hebben weer laten 
zien waar wij goed in zijn met z’n allen, iedereen 
verrassen.  

ORANJEBAL POWER
Op voorhand al een bijzondere editie want 
op deze keer niet op zaterdag maar op 
vrijdagavond. Dat was toch even spannend 
voordat de kaartverkoop van start ging. Het 
programma was gewoon goed. Maar was het 
goed genoeg om een Megatent vol te krijgen op 
een vrijdagavond? Het antwoord was absoluut 
ja! Twee maanden van tevoren al helemaal 
uitverkocht. Nog nooit verkochten wij zoveel 
kaarten in zo’n korte tijd.
Dat betekende dat vrijdagavond 3 mei, 3800 
bezoekers getuige waren van een waanzinnige 
show met The Dirty Daddies, Snollebollekes, 
Smantha Steenwijk, Crystal Dream en de enige 
echte Beatbusters. Van het begin tot eind was 
het thema van de avond te voelen, Power! 
Zoveel mensen bij elkaar en alles zonder 
problemen verlopen! Alles liep gesmeerd. Snel 
door de entree, snel je jas kwijt, snel munten, 
snel drankjes en ook snel weer je jas terug. 
Daar kan je als organisatie alleen maar trots en 
dankbaar voor zijn! Daar doen wij het allemaal 
voor.

Binnenkort gaan bestuur en Oranjefestival 
Renswoude commissie met elkaar om tafel om 

te evalueren, daarvoor kunnen we jouw hulp 
gebruiken. Heb je opbouwende kritiek over het 
programma, heb je een ingenieus idee of vond 
je bepaalde (nieuwe) onderdelen juist heel 
gaaf? Wij horen het graag! Stuur een e-mail 
aan erwin@ovrenswoude.nl en we nemen 
jouw mening mee in onze evaluatie. Nogmaals 
iedereen bedankt! Vrijwilligers voor jullie inzet, 
sponsoren voor jullie support voor, tijdens 
en na onze evenementen en alle bezoekers 
bedankt voor het uit jullie dak gaan! Zonder 
jullie is dit allemaal niet mogelijk.

Namens het bestuur en commissie,
Janneke, Diana, Danny, Bianca, Karin, Theo, 
Erwin, Erik, Cees, Gert, Marco, Harm, Sander, 
Gerdien en Marloes

KRAAIENMAALTIJD RENSWOUDE 12 JUNI

Na alle koningsdag perikelen is het tijd voor de 
juni editie van de Kraaienmaaltijd. Nu op 12 juni 
in gebouw Rehoboth. Deze editie halen wij de 
bingokaarten uit de kast!

Maar wij beginnen de Kraaienmaaltijd natuurlijk 
met eten. Restaurant De Hof heeft weer een 
menu samengesteld om duimen en vingers bij 
af te likken. Zoals gewoonlijk gaan om 16.30 de 
deuren open en vanaf 17.00 uur zal de maaltijd 
beginnen. Door de veranderende inkoopprijzen 
van eten en de eerdere btw-verhoging hebben 
wij moeten besluiten om de betaling voor de 
Kraaienmaaltijd te moeten verhogen van €7,50 
naar €10,-. Wij hopen op uw begrip. Wilt u erbij 
zijn op 12 juni? Geeft u zich dan schriftelijk 
op bij Bianca van de Pol, Tureluurweide 10 of 
telefonisch bij Janneke van den Berg. Haar 
nummer is 0652307463. Als u gebruik wilt 
maken van de haal- en brengservice vermeld 
dit dan ook daarbij. Wij zien u graag 12 juni voor 
wederom een gezellige maaltijd!
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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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LTO GELDERSE VALLEI VRAAGT REGIE VAN 
GEMEENTEN BIJ DUURZAME ENERGIE 
ZORGEN OM VERLIES WAARDEVOLLE 
LANDBOUWGROND, DRAAGVLAK EN 
LANDSCHAP

Energie uit zon, wind of biomassa: de landbouw 
speelt een grote rol in de productie van 
duurzame energie. Boeren willen en kunnen 
meer om de duurzame voedselproductie het 
hoofd te bieden. LTO Noord afdeling Gelderse 
Vallei heeft in haar visie ‘Zonneklaar’ op een rij 
gezet hoe zij denken dat de landbouw deze rol 
het beste kan vervullen.

Tegelijkertijd spreekt LTO Noord afdeling 
Gelderse Vallei, die de belangen behartigt 
van ruim 800 agrarische ondernemers, 
haar zorgen uit over het gebrek aan regie op 
dit thema bij de gemeenten in de Gelderse 
Vallei. ‘Wij maken ons zorgen dat nu niet de 
juiste weg wordt gevolgd. Allereerst vinden 
wij de term zonnevelden, zonneweides of 
zonneparken ongepast. Je zou moeten 
spreken van zonnecentrales. Het is immers 
een industriële bezigheid’, stelt Aart Jan Vos, 
portefeuillehouder Energie & Duurzaamheid, 
LTO Noord afdeling Gelderse Vallei.

VOLSTREKT ONACCEPTABEL
Grote zonnecentrales op waardevolle 
landbouwgrond is voor LTO Noord afdeling 
Gelderse Vallei ‘volstrekt onacceptabel’. ‘Zeker 
in onze regio hebben wij onze landbouwgrond 
hard nodig voor de transitie naar een 
duurzame, meer circulaire voedselproductie’, 
zegt Vos. De claims op locaties voor 
zonnecentrales jagen de grondprijzen 
omhoog. Bovendien is het tegenstrijdig 
met de inzet van de Regio Deal Foodvalley 
om de bodemkwaliteit en biodiversiteit te 
verbeteren. Ook grijpen zonnecentrales voor 
lange termijn in op het landschap. Verder zijn 

er praktische argumenten zoals de beperkte 
netwerkcapaciteit en dat opslag van zonne-
energie nauwelijks rendabel is.

ZONNELADDER
In haar visie ‘Zonneklaar’ schetst LTO Noord 
afdeling Gelderse Vallei wat voor kansen 
zij zien als het gaat om de productie van 
duurzame energie. Dat begint met meer focus 
op energiebesparing. ‘Alle energie die niet 
gebruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te 
worden’, aldus Vos. LTO Noord wijst al langer 
op haar voorkeur voor de ‘zonneladder’. Dat 
wil zeggen, leg eerste alle (stal)daken vol met 
zonnepanelen en kijk dan naar restruimtes als 
taluds, bermen etc. Ook is de afdeling bereid 
om mee te denken over de plaatsing van 
windmolens. ‘Mits er lokaal draagvlak is. Dan is 
dit voor ons een goede manier van duurzaam 
energie opwekken’, vindt Vos.

MEER DRAAGVLAK EN BURGERPARTICIPATIE
Wat LTO Gelderse Vallei nu mist, is een partij 
die alle initiatieven voor duurzame energie 
coördineert en faciliteert. Daar ziet de 
afdeling een belangrijke rol weggelegd voor 
de gemeenten binnen de Foodvalley. ‘Dit 
levert op korte termijn meer energie, meer 
draagvlak en meer burgerparticipatie op dan 
grote zonnecentrales. Bovendien spaart dit 
landbouwgrond en landschap’, besluit Vos.
LTO Noord afdeling Gelderse Vallei 
heeft haar visie ‘Zonneklaar’ naar alle 11 
gemeentebesturen en politieke partijen in de 
regio Foodvalley en daarbuiten gestuurd. Dit 
als input voor de Regionale Energie Strategie, 
die alle gemeenten moeten opstellen. Uiteraard 
is de afdeling bereid om hierover in gesprek 
te gaan met de lokale gemeentebesturen of 
raadsleden.
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VAN DE BIEB:

DINSDAGOCHTEND 21 MEI: 
Start verkoop afgeschreven boeken en 
andere materialen tijdens openingsuren van 
de bibliotheek. De boekverkoop duurt zolang 
er boeken zijn en uiterlijk tot eind augustus.

DINSDAGAVOND 21 MEI: LEZING EN PRESENTATIE 
KLEUR EN KLEDING MAKEN DE VROUW!
Elke vrouw heeft kleurtinten die haar doen 
stralen. Tijdens deze interactieve lezing en 
presentatie praten we over de kleding. Jij 
kiest je kleding op basis van kleur, pasvorm 
en stijl. Deze avond ligt de nadruk op ‘kleur’ 
en het effect ervan op jou en de ander.
Het gaat dus vooral om samen met elkaar te 
ontdekken of jij jouw ‘kleurhoofdlijn’ herkent 
in de overvloed kleuren die er zijn / in de 
winkels hangen.

Trouwens welke kleurtinten* hangen er bij 
jou in de kledingkast? Schrijf deze op en 
neem het lijstje mee.
*benoem de kleuren: b.v. groen, rood en of 
deze kleur licht/donker/gedempt/helder is.
Welkom in jouw mooiste kleuren.

Zichtbaar jezelf zijn.
Gratis toegang en aanmelden niet nodig. Het 
begint om 20.00 u en duurt tot ongeveer 
21.30 u.
Deze avond wordt verzorgd door Wilma 
Bouwman (Veenendaal): 
www.kleurenkledingadvies.nl

DINSDAGOCHTEND 4 JUNI GEZOND EN FIT OUDER 
WORDEN
Lezing in het kader van de Zoute Inval in de 
bibliotheek door Mark Jansen
Fysiotherapeut, Manueel therapeut, 
Musculoskeletaal echografist. Werkzaam 
bij Fysiotherapie Jansen in Renswoude. We 

beginnen om 10.00 u. Gratis toegang en 
aanmelden niet nodig

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. 

RONDLEIDING KASTEEL 27 AUG.
Het is mogelijk om op dinsdagmiddag 27 
aug. een rondleiding in het kasteel van 
Renswoude te volgen via de bibliotheek.  (De 
rondleidingen in mei, juni en juli zijn vol). 

U kunt zich als belangstellende aanmelden 
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 28 MEI 
In de bibliotheek kunt u zich weer aanmelden 
voor de gezamelijke maaltijd op de laatste 
dinsdag van de maand, dus op 28 mei  Aan- 
(en soms af-)melden is nodig. Aanmelden 
tot en met 24 mei. Op het menu staan 
mosterdsoep en asperges met ham en ei.

INLOOPSPREEKUUR TAALHUIS
In mei zal het Taalhuis Renswoude tijdens 
de oneven weken spreekuur houden in de 
Bibliotheek Renswoude. Het inloopspreekuur 
is vrijdag van 10 tot 11 uur.
In mei is dat op 10 en 24 mei, dan is er nog 
spreekuur op 7 juni, 21 juni, 5 juli, 19 juli, 16 
en 30 aug.

Tijdens het inloopspreekuur kan iedereen 
die de Nederlandse taal beter wil leren 
terecht voor vragen. Je word dan geholpen 
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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 
bibliotheek? 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.

TABLET-CAFE: 
14 en 28 mei, aanvang 10.00 u.

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

UITNODIGING PINKSTERVIERING

Hallo jongens en meisjes,
Op Tweede Pinksterdag (D.V. 10 juni a.s.) 
willen we het Pinksterfeest met elkaar 
gaan vieren in de Koepelkerk. Ook zwaaien 
we de kinderen van groep 6 uit die na de 
zomervakantie zondags in de kerk mogen 
blijven. Het thema dit jaar is ‘Kom aan boord 

en getuig van Hem’. Met het Pinksterfeest 
vieren wij namelijk dat de Heilige Geest bij 
ons is gekomen en één van de talenten die 
wij van Hem hebben gekregen is dat wij over 
ons geloof mogen getuigen. Dus… komen 
jullie ook aan boord? Om 9:00 uur gaat de 
loopplank uit en om 9:30 uur vaart het schip 
van wal.

Natuurlijk vinden wij het ook erg leuk als 
jullie veel mensen meenemen: papa, mama, 
opa, oma, broer en zus, iedereen is van harte 
welkom. 

Schip ahoi, de leiding van de hervormde 
zondagsschool.

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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riem cadeau!  



de  heraut

21

EXTRA MOGELIJKHEID VOOR AANVRAGEN 
LEADER SUBSIDIE

Het Europese programma LEADER 
Utrecht-Oost biedt aanvragers een extra 
mogelijkheid om subsidie aan te vragen: er is 
een extra deadline toegevoegd om projecten 
in te dienen. Deze deadline is 15 juli 2019. 
Via LEADER is subsidie beschikbaar voor 
vernieuwende projecten op het platteland 
in de Kromme Rijnstreek, Heuvelrug en 
Vallei. Voor mensen die willen nagaan of 
hun initiatief in aanmerking komt voor 
subsidie, worden er op 23 en 27 mei a.s. 
inloopbijeenkomsten georganiseerd. 

LEADER legt verbindingen tussen stad 
en platteland rond de thema’s voedsel, 
educatie of recreatie. Dus heeft u een idee 
dat er voor zorgt dat meer mensen in de 
stad streekproducten gaan kopen? Of een 
leuke manier om stedelingen uit te dagen om 
op het platteland te gaan recreëren? Meld 
dit dan bij LEADER! Ook voor innovatieve 
projecten op het gebied van duurzame 
energie of zorg voor elkaar (leefbaarheid op 
het platteland) kan ondersteuning worden 
gevraagd. Het gaat hierbij om projecten vóór 
en dóór de regio. Het is dus belangrijk dat 
er vanuit het gebied draagvlak is voor het 
project (bottom-up).

Meer informatie over de mogelijkheden, 
voorwaarden en aanvraagprocedure is te 
vinden op de website www.o-gen.nl/leader.  
Hier staan ook de andere deadlines vermeld 
waarop subsidie kan worden ingediend. 
LEADER subsidie kan nog tot eind 2020 
worden aangevraagd, zolang er budget 
beschikbaar is.

Mensen met ideeën of plannen kunnen zich 
melden bij de LEADER coördinator. Deze 

kan inschatten of een project in aanmerking 
komt voor subsidie en uitleg geven over de 
aanvraagprocedure. Dit kan tijdens de twee 
inloopbijeenkomsten:
-  donderdagavond 23 mei tussen 20.00 en 

22.00 uur bij Groot Zandbrink, Postweg 2 
in Leusden 

-  maandagmiddag 27 mei tussen 15.00 
en 17.00 uur in Gemeentehuis Bunnik, 
Singelpark 1 in Odijk.

Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact 
op te nemen met de coördinatoren. Voor 
de Kromme Rijnstreek en Heuvelrug kan 
men terecht bij Maike van der Maat, te 
bereiken via telefoon 06-2328 5225 of email 
maike@consultopmaat.nl. Voor de Gelderse 
Vallei/Utrecht Oost is Hans Veurink 
contactpersoon, te bereiken via telefoon 06-
5370 1000 of email info@valleihorstee.nl. 

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 28 meil van 10.00-11.00 uur in de 
bibliotheek van Renswoude
Voor vragen kunt u terecht bij Rianne van 
Ginkel, tel 06 5164 7525



de  heraut

22

VAN DE BIEB:
2 TENTOONSTELLINGEN IN DE BIBLIOTHEEK 
TOT EIND JUNI

       
TENTOONSTELLING KARIN HEMME 
Mijn naam is Karin Hemme geboren in Arnhem 
1958

Ongeveer 20 jaar geleden ben ik begonnen 
met schilderen, voornamelijk met aquarel.
Al snel merkte ik dat het intense emoties bij me 
losmaakte zonder dat er specifieke gedachten 
aan gekoppeld waren.
Het maakte  veel verdriet los en werkte 
bevrijdend.
Aangezien mijn leven een aaneenschakeling 
van trauma’s was en ik voelde wat het werken 
met verf en kleuren mij bracht ontstond er 
een verlangen om kunstzinnig therapeut te 
worden.Ik heb 2 jaar de opleiding hiervoor 
op de Wervel in Zeist gevolgd.Ondanks dat ik 
deze niet heb kunnen volbrengen, heeft het 
me veel gebracht.Uiteindelijk voelde ik me ook  
beter bij mijn eigen weg volgen.

Het is inmiddels een manier van leven 
geworden, een levensbehoefte om mijn 
innerlijke chaos en levensangsten te hanteren.
Het helpt me de donkere kant van het leven, 
niet de overhand te laten krijgen.
Het werk is intuïtief, ik schilder en teken vanuit 
mijn ziel.Het heeft me door de jaren  geleerd, 
meer grip op mijn leven te krijgen.Met deze 
expositie  hoop ik meer mensen op het pad te 
brengen van het werken met kleur in verf en 
tekening.

Het is wat mij betreft  een beproefd middel bij 
herstel na depressie en angststoornissen.
Ook hoop in de toekomst dit anderen nog te 
kunnen en mogen helpen ervaren.
Het is hoofdzakelijk een autodidactische 

weg, geholpen met 2 jaar opleiding en de 
kunstzinnige therapie die ik zelf ook de laatste 
2 jaar gevolgd heb.
Ik werk met meerdere mediums, maar heb 
voorkeur voor  aquarel en kleurpotlood.
De natuur is mijn inspiratiebron en kunstenaars 
als Turner en Rothko, Degas, Monet..hun 
kleurgebruik vind ik erg inspirerend.

Karin Hemme
Voor vragen kunt u mij mailen
catharinahemme@gmail.com

HENK VAN VOSKUILEN EXPOSEERT MAQUETTES
In de bibliotheek aan de Van Reedeweg zijn 
naast de schilderijen van Karin Hemme ook 
maquettes te bewonderen die Henk van 
Voskuilen uit Veenendaal gemaakt heeft.
Heel bijzonder is bijvoorbeeld de maquette 
van het oude huis waar Henk destijds geboren 
is. Het huis, daterend uit 1753, stond op de 
Prins Bernhardlaan, net naast de Julianakerk.
Terwijl Henk met de nodige voorzichtigheid 
zijn maquettes een plaatsje probeert te geven 
in de vitrinekasten, die voor dit doel nu niet 
echt de meest geschikte plek zijn, legt hij uit 
dat hij zo’n 10 jaar geleden met deze hobby 
gestart is.
Henk van Voskuilen was vrachtwagenchauffeur 
en toerde door heel Europa. In 1981 werd Henk 
ziek, moest dus noodgedwongen stoppen 
met z’n werk en had op een gegeven moment 
zelfs al afscheid genomen van zijn gezin. 
Maar Henk krabbelde weer op en kwam toch 
weer achter het stuur en dat duurde tot 1996. 
Opnieuw kreeg Henk problemen, moest tal 
van operaties ondergaan, er ging nogal wat 
fout en vanaf dat moment loopt hij thuis. Hij 
werd vrijwilliger bij het Museum Veenendaal. 
Henk: “Als je zoveel vrije tijd hebt wil je toch wat 
doen, een bezigheid hebben. Oude gebouwen 
interesseerden me en zo ben ik begonnen 
met maquettes maken. Ik richtte me vooral 
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op huizen en gebouwen in Veenendaal die 
al zijn afgebroken”. Henk legt uit dat hij 
daarmee de jeugd toch nog wil laten zien hoe 
het vroeger geweest is, hoe het er uitgezien 
heeft. En zo verschenen er maquettes van 
Kasteel Prattenburg, de grote Julianakerk, 
Het Gelderland, de Hoofdstraat. “Ja, bij de 
Julianakerk is het aantal banken in mijn 
maquette exact het aantal wat in de kerk zat.. 
Bekijk je die maquette dan zie dat Henk het 
orgel niet vergeten is, zelfs de collectezakken 
niet.
Momenteel is Henk van Voskuilen thuis druk 
bezig met het vervaardigen van de maquette 
van het Maagdenhuis in Antwerpen. Op en foto 
laat hij even later zien hoever hij daarmee al is. 
“Ik werk vaak vanaf foto’s omdat het heel vaak 
voorkomt dat er geen tekeningen meer zijn”.
Voor Henk is het een leuke hobby, waarmee 
toch vaak vier dagen per week bezig is, soms 
van 11.00 tot 16.00 uur. “Ik kan niet stilzitten, 
dan wordt ik gek. In de loop der tijd ga je steeds 
perfecter werken, let je op alles”, zo besluit 
Henk als hij zijn toenmalige ouderlijke woning 
weer in de vitrinekast zet

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

CHRISTENUNIE RENSWOUDE 
BEZOEKT HIPPISCH CENTRUM DE 
SCHALM

Afgelopen week hebben Jos 
Verdam en Marco van Mourik 
van de ChristenUnie Renswoude 
een bedrijfsbezoek afgelegd bij 
Hippisch Centrum De Schalm. 
Bij het Hippisch Centrum ligt de 
nadruk op eventing. Eventing is 

een onderdeel van de paardensport. In 2019 
wordt voor de 10e keer eventingwedstrijd 
‘Renswoude Horse Trials’ georganiseerd. 
Ook tijdens dit jubileumjaar zullen er weer 
veel nationale en internationale deelnemers 
meedoen. Om dit elk jaar te organiseren zijn 
er veel vrijwilligers nodig. Het zijn vier dagen 
paardensport op topniveau met op zaterdag 
1 juni de cross. Gaat u ook kijken naar de 
komende editie van de Horse Trials? Het is van 
30 mei tot en met 2 juni. Wij hebben in ieder 
geval genoten ons bedrijfsbezoek en wensen 
de familie Boonzaaijer veel succes met dit 
unieke evenement!

ZATERDAG 25 MEI ROMMELMARKT

Zaterdag 25 mei is er rommelmarkt/bazar bij 
de PKN Gereformeerde Kerk hoek Dorpsstraat-
Kastanjelaan. Kinderhospice Binnenveld te 
Barneveld ontvangt 50% van de opbrengst. Zij 
gebruiken dit voor de aankleding van de nog te 
starten kinderdagopvang, voor kinderen die 
gespecialiseerde verpleegkundige dagopvang 
nodig hebben. 
De verkoop start om 9 uur. Inbrengen 
goederen is mogelijk op 23 en 24 mei vanaf 18 
uur bij de kerk. 
Info: Sandra Labots-Lagerweij 06 3003 9582

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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SPONSOREN BEDANKT!

25 MEI ORGANISEREN WIJ ONS JAARLIJKSE 
BEACHVOLLEYBAL TOERNOOI! EN ZONDER JULLIE HULP 
WAS DIT ZEKER NIET GELUKT! HEEL ERG BEDANKT!

Kom de verschillende dames, heren en 
jeugdteams aanmoedigen vanaf 13.00 uur 
bij de Hokhorst. 

Onze hoofd sponsoren dit jaar:
Brasserie de Kraai  en  Lagerweij   

Onze sponsoren dit jaar:
Verbeek Reclame, Vlastuin Truck & Trailer, 
Burgt Metaal, Bouwbedrijf Van Ingen, Joalpe 
International, RCR, Slagerij van de Veen,
Coop Renswoude van Beek, Agave, La Belle,
Martine Buitenhuis Fotografie, Ocean Lake,
Active fit, Osnabrugge, RMP Support, 
Garage van Burken, Welin, Fysiocentrum 
Ederveen, Autobedrijf Rijnders, Di Tutto, 
Van Roekel Hypotheken, Restaurant De 
Hof, Joop van Voorthuizen, Restaurant 

De Dennen, Henk Boon Outdoor, Gewoon 
Evelien, Hubo Bouwmarkt Van Deelen 
Renswoude, Autogarage Berkhof Ederveen, 
VW Photobooth en Mr. Allegaartje.

Renswouw Volleybal
Dames 3

WISSELEXPOSITIE GEOPEND: KOBUS 2019 - 
TACHTIG JAAR NA DE MOBILISATIE

Vanaf 25 mei 2019 is onze wisseltentoonstelling 
Kobus 2019 te bezichtigen. Dit jaar is het 80 
jaar geleden dat de Nederlandse regering 
besloot tot een algemene mobilisatie van 
het leger. 280.000 militairen stonden paraat 
langs de grens en in de verschillende linies in 
Nederland. Zo ook in de Grebbelinie. 

Het tentoonstelling richt zich met name op 
het gebied tussen Spakenburg en Rhenen, 
waar 50.000 man werden gelegerd. De jonge 
mannen waren afkomstig uit heel Nederland 
en maakten binnen korte tijd kennis met de 
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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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bewoners van de steden en dorpen langs 
de linie. Het Grebbelinie bezoekerscentrum 
ontving en ontvangt sinds de opening in 
2017 met grote regelmaat familieleden 
van de militairen die in 1939 met de schep 
over de schouder de linie introkken en in 
1940 de oorlog op Nederlands grondgebied 
meemaakten.

In de expositie worden voorwerpen, wapens, 
foto’s en documenten rond het thema 
mobilisatie getoond die in de afgelopen 
twee jaar in bruikleen zijn gegeven. Zo 
maken de bezoekers kennis met Gerard 
Lauck uit Rotterdam die inkwartierde in 
Scherpenzeel en als motorordonnans 
diende in Renswoude. Van zijn compagnie 
zijn filmfragmenten bewaard gebleven die 
worden getoond in de filmzaal. Met hulp van 
familie werd het verhaal van de Overijsselse 
vaandrig Pasma bekend, die diende in 
Woudenberg bij de luchtdoelmitrailleurs. 
En van commandant Van ’t Lindenhout uit 
Nijmegen, die met zijn kanonnen liet vuren 
op het dorpshart van Renswoude. Dankzij 
de bruikleengevers kunnen de voorwerpen in 
de vitrines nu gekoppeld worden aan unieke 
gebeurtenissen langs de linie.

Binnen het mobilisatiethema zijn ook panelen 
toegevoegd aan de vaste expositie. Ze 
vertellen over het ronselen van soldaten in 
vroeger tijden. Onze houten soldaat Kobus 
treedt op de voorgrond als vrolijke soldaat 
van 1939, die gaandeweg ontdekte dat het 
neutrale Nederland toch niet zo veilig is als 
het lijkt.

Gedurende het jaar zullen nog meer 
elementen worden toegevoegd, zoals een 
korte film over de mobilisatieperiode in 
Leusden, die recent al een première beleefde 
voor een beperkt gezelschap.

De wisselexpositie over de mobilisatie is 
vanaf 25 mei in het bezoekerscentrum te zien. 
Op dinsdag 28 mei geeft Ronald Hamberg, 
werkzaam bij het bezoekerscentrum, een 
lezing over de mobilisatieperiode. Het 
Grebbelinie bezoekerscentrum is gelegen 
op het Fort aan de Buursteeg (Buursteeg 
2, Renswoude) en is 7 dagen per week 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor 
bezoekers die de wisselende tentoonstelling 
vaker willen bezoeken is er een Grebbelinie-
paspoort ontwikkeld. Met dit paspoort kan de 
tentoonstelling het gehele jaar door worden 
bezocht.

Kobus 2019 is een initiatief van Grebbelinie 
Bezoekerscentrum en werd gefinancierd 
door Rabofonds Gelderse Vallei.

WAT IS NAH?

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is elke 
afwijking of beschadiging van de hersenen 
die na de geboorte is ontstaan. Hersenletsel 
kan verschillende oorzaken hebben, maar 
leidt altijd tot een breuk in de levenslijn. 
Door deze breuk is er sprake van een 
veranderd leven. Er is een tijd van vóór en 
een tijd na het hersenletsel.
Hersenletsel verandert mensen, bijna 
niemand wordt weer precies zoals hij 
of zij was. Hersenletsel zet levens van 
getroffenen en hun naasten op hun kop.
Op maandag 27 mei is er  NAH café van 
19.00-20.30 uur in het Trefpunt van de 
bibliotheek van Renswoude

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Rianne van Ginkel, tel 06-
51647525
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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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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 28 MEI
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL VÓÓR 19.00 UUR

CHRISTENUNIE ORGANISEERT BIJEENKOMST 
ASBEST EN VRIJKOMENDE AGRARISCHE 
BEBOUWING

Heeft u asbest op uw dak? Wilt u asbest 
verwijderen, maar vraagt u zich af of het 
niet goedkoper kan? Kunt u geen opvolging 
vinden voor uw agrarisch bedrijf en weet u 
niet wat u met de vrijkomende agrarische 
bebouwing (VAB) aan moet? 

Deze vragen en meer beantwoorden we 
tijdens een bijeenkomst over asbest en VAB 
op maandag 3 juni van 19:30 tot 21:30 uur bij 
De Rehoboth (Taets van Amerongenweg 80) 
in Renswoude. 

Hans Hubers van Gebiedscoöperatie O-Gen 
zal u meer vertellen over de uitdagingen 
waarvoor we staan als het gaat over VAB, 
de grote hoeveelheid agrariërs waarvan 
men verwacht dat ze zullen stoppen, en de 
initiatieven die de regio ontplooit om een 
oplossing voor deze problematiek te vinden. 

Prof. dr. Ira Helsloot van Stichting Crisislab 
zal reflecteren op de uitdagingen in de 
asbestwereld. Al eerder uitte hij zich kritisch 
op het NOS-journaal over de hoge kosten 
van asbestverwijdering. 

Beide sprekers worden aangevuld door 
lokale agrariërs die uit hun eigen praktijk 
hun ervaringen delen. Uiteraard blijft er 
voldoende ruimte over voor vragen en 
discussie. Komt u ook? Meld u dan aan bij 
verdam@comveeweb.nl.

SWO NIEUWS

Door veranderingen in de wet op de privacy 
mogen gemeente geen persoonsgegevens 
meer verstrekken uit hun bestand.
Voor de SWO betekent dit dat wij voor 
de bezorging van het SWO nieuws in 
Renswoude geen nieuwe gegevens hebben 
voor 2018.
Wij vragen u het volgende: bent u op 1 
januari 2018 65 jaar en ouder , bent u 
verhuisd binnen  de gemeente Renswoude 
en wilt u graag het SWO nieuws ontvangen?
Als u uw gegevens aan ons doorgeeft dan 
krijgt u het SWO nieuws thuisbezorgd. U kunt 
uw gegevens doorgeven bij het Servicepunt 
van de SWO nieuws op dinsdag van 13.00-
16.00 uur, woensdag en donderdag van 
13.00-15.00 uur of telefonisch tijdens 
openingstijden  033-2778898 

GEZAMENLIJK ETEN DINSDAG 28 MEI 2019

Senioren Welzijns Organisatie ( SWO) 
organiseert voor ouderen op dinsdag 28 mei 
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.




