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                                                                                                        Renswoude, 3 juni 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 10 juni is er geen spreekuur  
 

Gecombineerde vergadering commissie Algemeen Bestuur en Sociaal Domein (AB&SD), 
Economie en Financiën (EF) en Ruimte en Duurzaamheid (RD) 
Op dinsdag 11 juni a.s. om 19.30 uur vindt er een gecombineerde commssievergadering 
plaats. Deze openbare vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. 
De agenda is: 

1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3.  Vaststelling verslag en besluitenlijst commissie AB&SD 12 maart 2019 
  Vaststelling verslag en besluitenlijst commissie EF 17 april 2019 

Vaststelling verslag en besluitenlijst commissie RD 20 december 2018 
4.  Ingekomen stukken en mededelingen 
5.  Raadsvoorstel krediet 20 huurwoningen Beekweide fase 8 (commissie RD) 
6.  Raadsvoorstel vaststellen verordening WMO (commissie SD) 
7.  Raadsvoorstel transitieplan en jaarrekening 2018 IW4 (commissie SD) 
8.  Stand van zaken overige projecten 
 a. Regio FoodValley (AB&SD, EF en RD) 
 b. Brandweerkazerne (AB&SD) 
 c. Beekweide (EF) 
 d. Bedrijventerreinen (EF) 
 e. Woningbedrijf (RD) 
 f. Duurzaamheid (RD) 
 g. Dorpshart (RD) 
9.  Rondvraag 
10. Sluiting 

 

Hierbij komen de commissievergaderingen van 12 en 13 juni a.s. te vervallen. 

Evenementenkalender 
4 t/m 7 juni Avondvierdaagse 
15 juni Jubileumconcert Con Amore in 

Koepelkerk 
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl  

 

Collectevergunningen 
2 t/m 8 juni Epilepsiefonds 

Gemeentenieuws (3 juni 2019) 
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                                                                                                        Renswoude, 3 juni 2019 

 

 
Rekeningcommisse  
Op donderdag 6 juni  a.s. om 19.30 uur vergadert de rekeningcommissie in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De agenda is: 

1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Concept Jaarrekening 2018  
4. Tweede tussenrapportage 2019 
5. Raadsvoorstel Kadernota 2020 
6. Sluiting 

 

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: 
 Verklaring van geen bezwaar voor de Grebbe-Vallei wandeltocht op zaterdag 6 juli a.s. door 

o.a. de gemeente Renswoude, aangevraagd door St. Recreatie Veluwe & Vallei (ontvangen 
op 22 mei 2019); 

 Loterijvergunning voor het houden van een loterij in de gemeente Renswoude ten behoeve 
van het restauratiefonds van de Koepelkerk, aangevraagd door de bazaarcommissie van 
de Hervormde gemeente Renswoude (ontvangen op 13 mei 2019);  

 Melding buurtbarbecue Reigerweide op zaterdag 31 augustus 2019 (ontvangen op 9 mei 
2019). 

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

Verleende 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 vergunningen zijn verleend: 
 Ontheffingen art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak-alcoholische 

dranken tijdens de Horse Trials Renswoude van 29 mei t/m 2 juni 2019, aangevraagd door 
Good Food Concepts (verzonden op 28 mei 2019); 

 Loterijvergunning voor het houden van een loterij in de gemeente Renswoude ten behoeve 
van het restauratiefonds van de Koepelkerk, aangevraagd door de bazaarcommissie van de 
Hervormde gemeente Renswoude (verzonden op 20 mei 2019);  

 Tijdelijke standplaatsvergunning op het parkeerterrein bij sporthal De Hokhorst voor de 
periode 1 tot en met 31 augustus 2019, aangevraagd door Bevolkingsonderzoek Midden-
West ( verzonden op 17 mei 2019). 

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

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Geldig van 03 juni t/m 09 juni 2019. Week 23. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

MAX. 4 
STUKS
PER KLANT Gemengde sla, 

ijsbergsla en 
jonge bladsla 

rucola melange
2 zakken à 80/200 gram

1+1 GRATIS*
2.18

1.09
_

_
3.20

1.60

3.10

1.55
_

_
5.90

2.95

Johma brood- en 
toastsalades

2 bakjes à 175 gram
combineren mogelijk

1+1 GRATIS*

2.29

1.49

Bloemkool
per stuk

 4.58 -  7.58 

KEUZE & KORTING
Mandarijnen net 750 gram 
Junami appels zak 1,5 kilo

Frambozen bakje 125 gram

combineren mogelijk 

Volop

2 STUKS4.-

Molenbrood busbrood
wit, tarwe, volkoren, licht meergranen, 
zonne of waldkorn
3 hele broden 
combineren mogelijk

ALTIJD
3VOOR 

5.97

6.875.-

Vivera 
vleesvervangers
combineren mogelijk

3 STUKS

5.52

11.075.-

5.95

5.99 4.50

Milner stuk 30+ kaas
jong belegen of belegen

stuk 450 gram

 1.58 -  1.98 

KEUZE & KORTING
Komkommer per stuk 
Kropsla per stuk

Radijs zak 200 gram

combineren mogelijk 

2 STUKS1.-

Volop

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14



de  heraut

5

OUDHEIDKAMER EN BOERDERIJEN 
JUBILEUMBOEK!

Oudheidkamer “De Nieuwe Buurt” gevestigd 
op Dorpsstraat 38, is elke dinsdagmiddag in 
de maanden Juni, Juli en Augustus, open van 
13.30-16.30 uur. Daarnaast ook elke laatste 
zaterdagmiddag van de maand open van 
13.30-16.30 uur. (behalve 28 december.)

Ook de Koepelkerk, gevestigd op Kerkstraat 
1 opent in de zomerperiode een aantal 
keren hun deuren en wel op de volgende 
dinsdagmiddagen: 23 en 30 juli en 6, 13, 
20 en 27 augustus van 13.30-16.30 uur 
behoudens rouw en trouwdiensten.

Het jubileumboek ‘De boerderijen van 
Renswoude. Eigendom en bewoning 
door de eeuwen heen’, geschreven door 
Egbert Wolleswinkel is uitgegeven door de 
Historische Vereniging ‘Oud-Renswoude’ in 
het kader van het 50-jarig bestaan. 

Leden van ‘Oud-Renswoude’, die op 1 januari 
2019 lid waren, kunnen het boek (formaat 
boekblok 24 x 30 cm., linnen band met 
stofomslag, 688 blz., 621 (kleuren afb.) 
nog gratis af halen. (één exemplaar per 
adres) in de Oudheidkamer op de hierboven 
aangegeven openingstijden. 

Zoekt u nog een Vaderdag geschenk en bent 
u geen lid, dan is het jubileumboek tevens 
ook los te koop voor de jubileumprijs van  
€ 50,- op onderstaande adressen:

Bij de Regiobibliotheek Z-O-U-T, locatie 
Renswoude, Van Reedeweg 77 te 
Renswoude (openingstijden di. 14.00-20.00 
uur, wo. en vrij. 14.00-17.00 uur en bij de 
volgende boekhandels: Primera Van Walsem 
te Scherpenzeel, Van Kooten te Veenendaal 

en Romijn te Barneveld (maandagochtend 
gesloten).

Heeft u vragen dan kunt u altijd contact 
opnemen met het volgende  telefoon nr. 06-
12979381.

Namens het bestuur
van de Hist.Ver.’Oud-Renswoude’.

“DE KLEINE WEIDE”

Altijd al willen weten wat er allemaal te doen 
is bij “De Kleine Weide”? Kom een kijkje 
nemen tijdens de voorjaarsmarkt op D.V. 
zaterdag 8 juni aanstaande. Je bent van 
harte welkom tussen 10.00 en 15.00 uur 
op onze Recreatie- en Zorgbedrijf aan de 
Biesbosserweg 19 in Renswoude.
Gratis koffie & thee staat voor je klaar! 

Er is van alles te doen. Je kunt verse 
producten kopen, meedoen met de 
oudhollandse spelen, meer te weten komen 
over onze stichting of kom gezellig wat eten 
op ons Foodplein. Ook voor de kinderen 
zijn er verschillende activiteiten, er is een 
springkussen, speurtocht, cake versieren 
en nog veel meer! Op het Foodplein kun je 
heerlijk een hapje eten; verse soep, broodjes 
hamburger, broodjes kroket, patat, heerlijke 
verse smoothies en ijs. De opbrengst is 
bestemd voor de stichting Vrienden van 
De Kleine Weide. Hiermee verlenen wij een 
PLUS op de zorg van onze deelnemers. 

Zorgboerderij “De Kleine Weide” biedt 
dagbesteding en logeren aan verschillende 
doelgroepen.
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JUNI 
 

Datum Activiteit 

3 
Maandag 

 

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 

4 
Dinsdag 

10.00-11.30 uur  Lezing Gezond en fit ouder worden door Fysiotherapie Jansen in 
Renswoude. 
14.00-17.00 uur: Biljarten 
14.00-16.30 uur: Welfare/SWO 

7 
Vrijdag 

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

10 
Maandag 

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
 

11 
Dinsdag 

10.00 uur: Tablet café 
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade 
09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk 
14.00-16.30 uur: Welfare/SWO 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

14 
Vrijdag 

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

17 
Maandag  

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 

18 
Dinsdag  

14.00-16.30 uur: Welfare/SWO 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

21 
Vrijdag 

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

24 
Maandag 

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
19.00: NAH café 

25  
Dinsdag 

10.00 uur: Tablet café 
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade 
09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk 
14.00-17.00 uur: Biljarten 
14.00-16.30 uur: Welfare/SWO 
17.00 UUR GEZAMENLIJK ETEN 

28 
Vrijdag 

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

 

  
                                                     

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning 
Rianne van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl of 06- 51647525) of Martine van Garderen 

m.vangarderen@swo-sr.nl of 06 83775854 
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CHRISTENUNIE RENSWOUDE BEZOEKT 
ROCHUS RELATIEGESCHENKEN

Enige tijd geleden bezochten Marco 
van Mourik en Jan Pronk namens de 
ChristenUnie Renswoude Rochus 
Relatiegeschenken aan de Utrechtseweg 
28 in Renswoude. Het zou de morgen te 
kort doen om te zeggen dat het alleen een 
kijkje achter de schermen was. Met veel 
enthousiasme werden we meegenomen in 
de unieke ideeën die hier worden bedacht als 
relatiegeschenk. Rochus Relatiegeschenken 
verkoopt niet alleen relatiegeschenken, maar 
vooral ideeën (zie voor meer informatie:  
www.rochusrelatiegeschenken.nl).

Hierin onderscheidt deze organisatie zich. 
Naast een kijkje in de zaak werd er onder 
het genot van een kop koffie gesproken over 
ondernemen in Renswoude en het geloof. 
We hadden zo wel uren kunnen praten. Al 
met al kijken we terug op een mooi bezoek 
en wensen we Rochus Hardeman en zijn 
collega’s veel succes met hun bedrijf!

OP HET LEVEN!

HET VERHAAL VAN LAZARUS

Zondag, 16 juni 2019 om 9.30 uur in de 
PKN  Gereformeerde Kerk, Kastanjelaan 1, 
Renswoude.

Voorganger Hans Bouma, voorganger en 
poëzie – Rein van Leeuwen, orgel/piano

Over wat er met Lazarus gebeurde, zijn 
vriendschap met Jezus, zijn vroege dood 
en zijn opwekking, kun je een preek houden, 
maar je kunt Lazarus ook zelf aan het woord 
laten. Dat gebeurt in deze dienst. Met als 
titel Op het leven! vertelt Lazarus, zeven 

jaar na zijn opwekking, bij monde van Hans 
Bouma zijn verhaal. Een even schokkend 
als bevrijdend verhaal waaraan Rein van 
Leeuwen muzikaal deelneemt.

Zeven jaar later. Iedere dag heft Lazarus 
met zijn zusters Maria en Martha bij de 
maaltijd het glas. Lechajim! Op het leven! 
Het leven dat doorgaat. Het leven dat 
gevierd mag worden.

Het verhaal van Lazarus wordt ingeleid door 
de poëtisch-muzikale collage Zo valt er te 
leven.

TUINKRING PASSAGE

Onze eerste tuinactiviteit  in het seizoen 
2019  organiseren we dichtbij huis. 
Zaterdag 15 juni  gaan we de  Verborgen 
parels van Scherpenzeel bekijken. In het 
kader van Open Tuinendag  worden er in 
Scherpenzeel  twaalf tuinen opengesteld 
voor het publiek.  Deze bezoeken we naar 
keuze per fiets of per auto. Om 12.30 uur 
lunchen we gezamenlijk in eet- & drinkhuys 
De Kromme Hoek, Marktstraat 23.  Kosten 
zijn voor eigen rekening. Aan deze activiteit 
zijn geen verdere kosten verbonden.

Vertrek 10.15 uur vanaf gebouw Rehoboth,  
terugkomst 16.00 uur. Bij vertrek krijgt 
iedereen een route met de adressen van de 
tuindeelnemers.

Graag opgeven vóór donderdag 13 juni bij 
Hennie Verbeek tel. 0342-419121. Ook niet-
leden van Passage zijn welkom.
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VAN DE BIEB:

Er is verkoop afgeschreven boeken en 
andere materialen tijdens openingsuren van 
de bibliotheek. De boekverkoop duurt zolang 
er boeken zijn en uiterlijk tot eind augustus.

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
Het is mogelijk om op dinsdagmiddag 17 
september  een rondleiding in het kasteel 
van Renswoude te volgen via de bibliotheek.  
(De rondleidingen in juni, juli en augustus zijn 
vol). 
U kunt zich als belangstellende aan 
in de bibliotheek of via renswoude@
bibliotheekzout.nl. De afspraak is dat 
degene die zich hebben aangemeld zich om 
13.45 u bij de bibliotheek melden. Kosten 7 e. 
pp. U krijgt altijd via een mail een bevestiging 
van uw reservering, zo niet dan is uw mail 
niet goed aangekomen. Antwoord kan enige 
dagen duren.

SAMEN ETEN 25 JUNI 
In de bibliotheek kunt u zich weer aanmelden 

voor de gezamelijke maaltijd op de laatste 
dinsdag van de maand, dus op 25 juni  Aan- 
(en soms af-)melden is nodig. Aanmelden 
tot en met 21 juni. 

TAAL-CAFE
Iedere vrijdagmorgen is er in de bibliotheek 
gelegenheid voor de vluchtelingen die dat 
nuttig en gezellig vinden het Taal-cafe te 
bezoeken. We beginnen om 9.30 u. en 
eindigen om 11.00 u. 

Onder het genot van een kopje koffie of 
thee wordt over tal van onderwerpen in 
het nederlands gesproken. Er worden ook 
taalspelletjes gedaan en af en toe maken we 
een excursie.

INLOOPSPREEKUUR TAALHUIS
Ook in juni zal het Taalhuis Renswoude 
tijdens de oneven weken spreekuur 
houden in de Bibliotheek Renswoude. Het 
inloopspreekuur is vrijdag van 10 tot 11 uur.
De data zijn 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 
met zoeken naar geschikt (les)materiaal, 
een taalmaatje of taalles in de buurt. 
Ook taalvrijwilligers kunnen terecht voor 
ondersteuning en vragen. Dit tsaat los van 
het Taal-cafe. 
 
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
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RUMMICUP EN SJOELEN
Wist u dat er elke vrijdagmiddag  rummicup 
of andere spelletjes gedaan worden in de 
blbiotheek? Voor iedereen die dat gezellig 
vindt. Kom gerust langs om 14.00 u.
Het is gratis, koffie/thee €1,-

Biljarten kan altijd, op dinsdag tussen 14-20 
u, op woensdag en vrijdag tussen 14-17 u. 
Smmige mensen willen ook graag sjoelen. 
Mocht u dat ook willen meldt u zich bij de 
bibliotheek dan kunnen we een groepje 
vormen.

DIGI-CAFE: 
Even weken, aanvang 10.00 u.

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

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!

LEERLINGEN ONS GENOEGEN GESLAAGD 
VOOR EXAMEN

Zes leerlingen van harmonievereniging 
Ons Genoegen uit Renswoude hebben 
afgelopen maand met succes theorie-
examen gedaan. Vier van hen deden 
A-examen, twee B-examen. De geslaagden 
behaalden de volgende gemiddelde cijfers: 
A-diploma: Arne Nap, 8,5; Nathan Bakker, 
9.0; Niels Hardon, 9,5; en Tos Dorresteijn, 
7,5. Hans Hardon haalde een 9,5 voor zijn 
B-examen en Martine van Voorthuizen een 
7,5. Later dit jaar zullen de geslaagden hun 
praktijkexamen afleggen.

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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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. 

  

  

Utrechtseweg 18    3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl    www.vangentonline.nl
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CULTUURLAND 2019

Cultuurland is een festival (6de keer) dat 
wordt georganiseerd door medewerkers van 
MOMOtheaterwerkplaats in samenwerking 
met beeldend Atelier 3Roeien. 

Ook dit jaar kun je weer je kunstzinnige 
hart ophalen bij hét cultuurfestival van 
Ederveen en omstreken! Kom genieten van 
alles wat Cultuurland je te bieden heeft. 
Theater, muziek, dans, film, beeldende 
kunst, lekker eten en nog veel meer! Dit 
jaar zul je tot nieuwe hoogtes stijgen in 
de wondere wereld van: ”Lucht”. Op 29 
juni vanaf 14:00 kun je terecht op ons 
prachtige terrein aan de Renswoudseweg 1 
in Ederveen. Kunstzinnige talenten nemen 
je mee in voorstellingen, Singer-Songwriters 
betoveren je met nieuwe klanken en je 
kunt zelfs persoonlijk een kijkje nemen in 
het luchtruim boven Cultuurland! Ben je al 
enthousiast? Volg ons via facebook! Het doel 
is om een podium te bieden aan beeldend 
kunstenaars, muzikanten en theatermakers 
met de bedoeling om verbindingen te maken 
en elkaar te versterken. Zowel artistiek als 
maatschappelijk proberen we crossovers te 
tot stand te brengen.  

SCULPTUURLAND 2019
De vierde editie van sculptuurland heeft als 
thema ‘lucht’.

De kunstenaars Ellen Bouter, André Ploeg, 
Marjo van Rest en Roeland van de Wall 
Repelaer hopen u middels hun werk een 
ervaring mee te geven. Andere aspecten 
te laten ontdekken van dit zo alledaagse 
element, een element dat ons omringt en 
doordringt van geboorte tot dood.

De kunstwerken, deels speciaal voor deze 
expositie gemaakt staan, hangen, vliegen, 
in een prachtig stukje natuur; glooiend 
landschap met slingerende paadjes, open 
stukken, hoge bomen en verrassende nissen.
Sculptuurland is geopend van 6 mei tot 18 
juli. Doordeweeks van 9 tot 17 uur en op 
zondag van 12 tot 17 uur. Toegang is gratis. 
Adres: Renswoudseweg 1 Ederveen

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 11 en 25 juni 
in het Trefpunt (in de bibliotheek van 
Renswoude).



de  heraut

12

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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MANTELZORG 

Zorgt u langdurig en onbetaald  voor 
een chronisch zieke, gehandicapte of 
hulpbehoevende persoon uit uw omgeving. 
Dan bent u een van 4 miljoen mantelzorgers 
die Nederland rijk is. Daarvan helpen 
610.000 mensen langer dan drie maanden 
en meer dan 8 uur per week.

WAT VERSTAAN WE PRECIES ONDER MANTELZORG? 
Het SCP definieert mantelzorg als volgt:
Mantelzorg is alle hulp aan een 
hulpbehoevende door iemand uit diens 
directe sociale omgeving In Nederland.

Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig 
en onbetaald zorgen voor een chronisch 
zieke, gehandicapte of hulpbehoevende 
persoon uit hun omgeving. Dit kan een 
partner, ouder of kind zijn, maar ook een 
ander familielid, vriend of kennis.

VERSCHIL MANTELZORG EN VRIJWILLIGERSWERK
Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden 
vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het 
verschillende dingen:

• Mantelzorg overkomt je
Mantelzorgers kiezen er niet voor om te 
gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze 
een emotionele band hebben met degene 
die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen 
soms 24 uur per dag, kunnen hier niet 
zomaar mee stoppen en verrichten soms 
verpleegkundige handelingen.

• Voor vrijwilligerswerk kies je
Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als 
zij met het vrijwilligerswerk starten, is er 
(nog) geen emotionele band. Zij verlenen 
hun zorg voor een beperkt aantal uren en 
kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. 

Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd 
verband en verrichten nooit verpleegkundige 
handelingen.

Herkent u zich hierin en heeft u behoefte aan 
een persoonlijk gesprek, dan kunt u contact 
opnemen met coördinator Rianne van Ginkel 
tel 06 51647525

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.
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WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE      -      BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING
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BERICHTEN VAN DE WIJKAGENT

In de nacht maandag 20 mei op dinsdag 21 
mei is er ingebroken in het Sportcomplex 
de Hokhorst. Bij de inbraak is er buit 
weggenomen. Nu zijn we op zoek naar 
getuigen die mogelijk iets gezien/ gehoord 
hebben. Ook is het heel best mogelijk dat 
je in je omgeving hoort wie het gedaan zou 
hebben. Dat horen we ook heel graag.

U kunt zich melden via 09008844 of via 
meld misdaad anoniem 08007000.
Vermeld hierbij het registratie nummer: 
2019147950.
Namens alle sporters/vrijwilligers alvast 
bedankt voor het delen en/of getuigen.

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

CHRISTENUNIE BEZOEKT MEUBELMARKT EN 
KRINGLOOP VAN RINSUM

Wie de meeste nieuwtjes over het 
dorp verwacht te horen moet op een 
zaterdagochtend een kopje koffie drinken 
bij de voormalige EMTÉ-supermarkt, oftewel 
Meubelmarkt en Kringloop Van Rinsum, 
aan de Kastanjelaan. Diverse mensen 
bezoeken de kringloopwinkel en komen 
even wat drinken, al dan niet met een 
gebakje er bij. Jan Pronk en Tijs van Roekel 
van de ChristenUnie zijn onlangs op een 
zaterdagochtend maar eens poolshoogte 
gaan nemen. En inderdaad, de gesprekken 
met verschillende Renswoudenaren 
waarmee we kort – en soms ook langer – 
in gesprek konden gaan leverden weer vele 
nieuwtjes op. Wij hebben besloten om het 
niet bij een eenmalig bezoek te laten, u zult 
ons er ongetwijfeld vaker aantreffen zodat 
we van u weer de laatste nieuwtjes van ons 
dorp kunnen horen!

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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Groot Overeem 11
3927 GH  Renswoude
Tel.  0318 - 57 33 53

info@ceesboonzaaijer.nl
www.ceesboonzaaijer.nl

Erf- en Sierbestrating          Zand- en Grindhandel          Grondwerk en Riolering
Shovel- en Kraanverhuur          Transportwerkzaamheden          Verhuur van Vuil- en Opslagcontainers

              Erf- en Sierbestrating

           Zand- en Grindhandel

         Grondwerk en Riolering

      Shovel- en Kraanverhuur

  Transportwerkzaamheden

Vuil- en Opslagcontainers

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

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

www.ceesboonzaaijer.nl

Dagelijks geopend voor het storten
van afval en het afhalen van zand.

(Maandag-vrijdag 07:00-17:00 uur. Zaterdag 07:00-13:00 uur.)

Bouw- en sloopafval • Puin • Groenafval • Grof vuil • Vulzand • Metselzand • Speelbakkenzand • Brekerszand

• Erf- en Sierbestrating • Zand- en Grindhandel • Grondwerk en Riolering 
• Shovel- en Kraanverhuur • Transportwerkzaamheden • Vuil- en Opslagcontainers

Groot Overeem 11
3927 GH  Renswoude
Tel.  0318 - 57 33 53

info@ceesboonzaaijer.nl
www.ceesboonzaaijer.nl

Erf- en Sierbestrating          Zand- en Grindhandel          Grondwerk en Riolering
Shovel- en Kraanverhuur          Transportwerkzaamheden          Verhuur van Vuil- en Opslagcontainers

              Erf- en Sierbestrating

           Zand- en Grindhandel

         Grondwerk en Riolering

      Shovel- en Kraanverhuur

  Transportwerkzaamheden

Vuil- en Opslagcontainers

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

 

 

 
  

 
 
   
 

  

 

Bouwbedrijf Leo Verkerk 
info@leoverkerk.nl 

03 43 - 41 28 49                                                 
 

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

 

 

  

 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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ZOMERKAMP

De winter is voorbij, dus wij denken alweer 
aan de het zomerkamp van de Basis!
26 t/m 30 augustus is namelijk weer het 
leukste, gezelligste, sportiefste maar ook 
het christelijk kamp. Een midweek lang 
met elkaar de leukste spelletjes spelen, de 
meeste nachten wakker blijven, maar ook 
stil te staan bij het geloof. Zitten jouw ouders 
te kijken naar een vakantie, zeg tegen ze dat 
ze deze week dan vrij moeten houden.

De Basis heeft ook Facebook.
Like onze Facebook pagina om alles in de 
gaten te houden voor de activiteiten die we 
gaan doen.

En we zien je natuurlijk graag een keer op de 
zaterdagavond!

Groetjes het basisteam.

HET REPAIR-CAFÉ LOOPT GOED!

Elke eerste vrijdag van de maand is er van 
14.00 uur tot 16.00 u Repair-café in de hal 
van de Breehoek in Scherpenzeel. Er zijn die 
middag meerdere vrijwilligers van de SWO 
aanwezig om de te repareren spullen die 
ingebracht worden te besturen en samen 
met u te herstellen. En in de meeste gevallen 
lukt dat! Tot nu toe hebben mensen hun 
spullen gebracht en gewacht tot de reparatie 
klaar was. Binnen het officiële concept van 
het Repair-café is het de bedoeling dat de 
reparatie samen met de bezoeker wordt 
gedaan. 

Het is ook mogelijk om bij het Repair-café 
kleding te brengen die gerepareerd moet 
worden. Kleine klusjes als een naadje dat los 
zit, een scheur die hersteld moet worden, 

een knoop die aangenaaid moet worden,  
komen in aanmerking. Alleen schone kleding 
wordt hersteld. Een paar dames die zich als 
vrijwilliger bij De SWO hebben aangemeld 
zijn u graag van dienst. 

Het Repair-café is weer op en op vrijdag 7 
juni: Welkom!

Email-adres: repaircafe@swo-sr.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 11 en 25 juni van 10.00-11.00 uur in 
de bibliotheek van Renswoude

Voor vragen kunt u terecht bij Rianne van 
Ginkel, tel 06 5164 7525
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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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Gratis af te halen:
Emmers 1 ltr, 3 ltr en 10 ltr allen met deksel
Sporthal de Hokhorst
info@dehokhorst.nl

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

LONGFONDS
In de week van 13 t/m 18 mei zijn de collectanten 
de deuren langs gegaan voor een gift aan het 
Longfonds.
Totaal heeft dit het mooie bedrag van €1885,00 
opgebracht.
Alle collectanten en gevers hartelijk dank voor jullie 
bijdrage!

Parkietjes

GEZOCHT: INTERIEURVERZORGSTER
Let jij op details, en vind jij het belangrijk dat onze 
gasten in een blinkend chalet kunnen verblijven en 
dat onze kampeergasten in een schoon toiletgebouw 
komen?
Solliciteer dan bij Allurepark De Lucht.
Voor komend seizoen zoeken we iemand, die op 
maandag en/of vrijdagmorgen vanaf 10.00 uur en 
soms in de weekenden ons kan helpen.
Mail even je CV naar info@delucht.com of bel tussen 
10.00 en 16.00 naar 0342-412877 en vraag naar 
Henny Vonk




