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Centraal telefoonnummer 
De gemeente is bereikbaar via één 
centraal telefoonnummer 0318 - 578150. 
Ma t/m vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00. 
Storingsdienst gemeente: Voor zeer 
dringende problemen is de storingsdienst 
van de gemeente, buiten kantooruren te 
bereiken, onder telefoonnummer  
06-51148102.  
 
Spreekuur burgemeester 
Elke maandag van 11.00 - 12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook 
mailen naar: burgemeester@renswoude.nl.  
Zaterdagopenstelling gemeentewerf  
Op zaterdag 5 oktober a.s. is de gemeentewerf geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Inwoners 
uit Renswoude kunnen dan terecht voor de inzameling van elektrische apparaten, Klein 
Chemisch Afval (KCA), kleding, metaal, vlakglas, steenpuin en het afhalen van zakken voor 
plastic afval. Er mag ook kosteloos 1m3 grofvuil, zoals ijzer, huisraad (matras, kast, bed 
e.d.), tuinafval en witgoed, aangeboden worden. Alleen voor steenpuin wordt € 25,- per m3 
in rekening gebracht. Let op: neem wel uw identiteitsbewijs mee, hier kan om gevraagd 
worden. 
Open Monumentendag in Renswoude was een groot succes!  
Mede dankzij vele vrijwilligers én het mooie weer was Open 
Monumentendag 2019 op zaterdag 14 september een groot succes. 
Vele Renswoudenaren en inwoners uit de regio hebben een bezoek 
gebracht aan de opengestelde monumenten in Renswoude. Ook de jeugd was massaal 
aanwezig en heeft o.a. genoten van oud-Hollandse spellen op het kasteelplein. De te 
behalen letters vormden het woord PLEZIER.  
Velen hebben ook de kinderquiz gemaakt die in de Oudheidkamer plaats vond. De twee 
winnaars zijn inmiddels bekend. Het zijn Sam Kluts, 7 jaar en Lisanne Bouw, 8 jaar. 
Nogmaals gefeliciteerd met jullie gewonnen prijs: een rondleiding door Kasteel 
Renswoude. 
De goede antwoorden van de kinderquiz staan hieronder: 

Evenementenkalender 
28 september 
26 oktober 

Openstelling 
Oudheidskamer 

Gevonden/verloren voorwerpen 
Dameshorloge (goudkleurig) 
Collectevergunningen 
22 t/m 28 september HandicapNL 
29 t/m 5 oktober Dierenbescherming 

Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl  
 

Gemeentenieuws (23 september  2019) 
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Vraag 1: buiten staat een toilet van vroeger. Ze noemden dit een plee of het huusje. 
Vroeger was er   nog geen wc-papier. Weet jij waar ze vroeger de billen mee schoon 
maakte? 
a. Krantenpapier 
Vraag 2: In de vitrinekast van de zijkamer ligt houten speelgoed. Wat kon je hier mee doen? 
c. Tollen 
Vraag 3: Op de keukentafel liggen voorwerpen van vroeger. Waar werd vroeger het groen 
gekleurde voorwerp met houten handvat voor gebruikt? 
c. Om snijbonen te draaien 
Vraag 4: Op de vensterbank van de zijkamer ligt een koperen voorwerp (nr. 27). Weet jij wat 
dit is? 
c. Verfbrander (om oude verf van het hout af te branden) 
Vraag 5: De luiken van deze kasteelwoningen zijn wit met rood geschilderd. Weet jij 
waarom? 
a. De kasteelwoningen werden vroeger altijd in dezelfde kleur geschilderd als het landgoed 
waar deze woningen bij hoorden 
 

 
 
 
 
 

Start aanmelding ideeën activatieprogramma Vuelta 
Over minder dan een jaar is het zover! Dan komt één van de drie grootste wielerrondes van 
de wereld naar de provincies Noord-Brabant en Utrecht. En dat is bijzonder!  
Slechts drie keer eerder startte deze wielerronde buiten Spanje. Van 14 t/m 16 augustus 
2020 verwelkomen we het peloton van La Vuelta. Nederland kleurt rood: Het peloton 
doorkruist maar liefst 34 Nederlandse gemeenten. Op 15 augustus 2020 komt het peloton 
ook door Renswoude. 
 Vanaf 29 april 2020 bouwen we de spanning met een serie evenementen en activiteiten op 
richting het startweekend. Dat programma willen we samen met jou maken. 
Hierbij nodigen we je uit om een activiteit te verzinnen voor dit activatieprogramma. 
Iedereen kan een activiteit aanmelden. Daarbij gaat het niet alleen om sportieve, maar ook 
om ander soort activiteiten (cultureel, historisch, educatief, culinair, verzin het maar!). Ben 
jij klaar voor een fiesta roja?  
  
Vanaf 15 september 2019 kun je je bijdrage aanmelden via onze website. Op 
www.lavueltaholanda.com/events vind je nu al alle informatie over de aanmeldprocedure 
en de spelregels. 
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Voorbereidingen gemeentegids 2020-2021 
Begin 2020 verschijnt de nieuwe gemeentegids. Akse Media uit Den Helder gaat hiervoor 
de redactionele adressen actualiseren en adverteerders werven. 
 

Redactionele adressen 
Voor alle redactionele adressen van (sport)verenigingen en organisaties wordt er in week 
39 (23 t/m 28 september) een automatische mailing verzonden. Deze is bij een ieder 
voorzien van een unieke persoonlijke code, zodat men zelf de gegevens naar wens kan 
controleren en vervolgens aanpassen. De overige vermeldingen worden tijdens de 
actualisatieperiode telefonisch door AkseMedia benaderd. Staat u met uw 
(sport)vereniging of organisatie nog niet in de gemeentegids dan dient u dat zelf te melden 
voor eventuele plaatsing in het adressengedeelte. Doorgeven van mutaties en/of 
aanmeldingen kan op de volgende manieren gebeuren:  

▪ per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gemeentegids Renswoude);  
▪ telefonisch: 0223-673010 (redactie Akse Media); 
▪ schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gemeentegids Renswoude) Postbus 6033, 1780 

KA Den Helder. 
 

Advertenties 
Een gemeentegids is niet compleet zonder advertenties van winkeliers, bedrijven en 
instellingen uit onze gemeente. Ook deze advertenties zorgen namelijk voor informatie 
waaraan inwoners behoefte hebben. Ook via onze digitale gemeentegids kunt u 
adverteren. AkseMedia is het enige bedrijf dat in opdracht van de gemeente de officiële 
gemeentegids maakt. Wordt u benaderd door andere uitgevers, dan gaat het niet om de 
officiële gemeentegids.  Wilt u meer informatie over de gemeentegids of wilt u zich met 
een (betaalde) advertentie in de gids presenteren dan kunt u contact opnemen met 
AkseMedia via telefoonnummer 0223-673010. 
 
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 aanvraag is 
ingediend: 
• Aanvraag gewijzigde DHW- en exploitatievergunning door dhr. C.G. Haalboon voor het 

uitoefenen en exploiteren van een horecabedrijf (restaurant De Grebbelounge) in de 
inrichting op het adres Buursteeg 2 te Renswoude (ontvangen op 9 augustus 2019). 

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T: 0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl  
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten 
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene 
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Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunningen zijn 
verleend: 
• Evenementenvergunning voor de Dorps Run Renswoude op zaterdag 2 november 

2019, aangevraagd door de St. Dorps Run Renswoude (verzonden op 13 september 
2019); 

• Evenementenvergunning voor een bazaar/rommelmarkt op 1 en 2 november 2019 in 
het verenigingsgebouw Rehoboth, aangevraagd door de Hervormde Gemeente 
Renswoude (verzonden op 13 september 2019); 

• Ventvergunning voor de verkoop van oliebollen op woensdag 30 oktober 2019, 
aangevraagd door de Hervormde Gemeente Renswoude (verzonden op 13 september 
2019). 

• Verklaring van geen bezwaar voor een autopuzzelrit voor klassieke automobielen op 9 en 
10 november 2019 door o.a. de gemeente Renswoude, aangevraagd door de Austin 
Healey Owners Club Nederland (verzonden op 13 september 2019); 

• Vergunning voor het plaatsen van zes aankondigingsborden van 27 september t/m 19 
oktober 2019 ten behoeve van Duurzaamheidsbeurs Scherpenzeel, aangevraagd door 
St. Valleiduurzaam Scherpenzeel (verzonden op 13 september 2019). 

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T: 0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl  
 
Informatiebijeenkomst Inbraakpreventie en de meldkamer op 10 oktober 2019  
Meld u aan voor een gratis woningscan! 
Op donderdag 10 oktober a.s. organiseren de politie en de gemeente een informatieavond 
over inbraakpreventie en de meldkamer. 
Wie te maken krijgt met een woninginbraak voelt zich vaak letterlijk 
'overvallen'. Voor slachtoffers zijn de immateriële gevolgen dikwijls 
groter dan de materiële. Er is immers iemand in uw veilige 
woonomgeving binnengedrongen en heeft spullen meegenomen. 
Spullen met een emotionele waarde die mogelijk onvervangbaar zijn. 
Dat, plus het feit dat de veilig geachte woonomgeving niet zo veilig blijkt te zijn maakt dat 
één op de vijf slachtoffers van een woninginbraak ernstige emotionele problemen ervaart. 
Er is ook iemand aanwezig die iets gaat vertellen over de meldkamer (wanneer 112 bellen 
en wanneer 0900-8844) en u kunt zich aanmelden voor een gratis woningscan door het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). 
 
Deze avond wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis te Renswoude 
(Dorpsstraat 4) en begint om 19.30 uur  (vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee voor u 
klaar). 
Voor aanmelden en meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Eilander, afdeling 
Algemene Zaken, tel: 0318-578152 of a.eilander@renswoude.nl.  
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Aanmelden is niet verplicht, maar voor de organisatie is het wel handig om te weten 
hoeveel inwoners er ongeveer komen. 
 
Training babbeltruc op 11 oktober 2019 
Op vrijdag 11 oktober a.s. organiseren de gemeente en het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) een training/presentatie over babbeltrucs. 
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven. Diefstal door 
een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een 
mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle 
bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. 
Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of reparateur. Of ze vragen om een 
glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt. Deze zogeheten 
babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Het gebeurt voornamelijk aan de deur 
en bij pinautomaten. Denk niet dat het u niet overkomt, want de dieven zijn zeer behendig 
met hun smoezen. Tijdens de training krijgt u tipt hoe u een babbeltruc kunt herkennen en 
hoe u uw veiligheid kunt vergroten. 
 
De training wordt gehouden in de bibliotheek aan de Van Reedeweg 77 en begint om 10.00 
uur (vanaf 09.30 uur staat de koffie en thee voor u klaar) 
Voor aanmelden en meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Eilander, afdeling 
Algemene Zaken, tel: 0318-578152 of a.eilander@renswoude.nl. Aanmelden is niet 
verplicht, maar voor de organisatie is het wel handig om te weten hoeveel inwoners er 
ongeveer komen. 
 
Concept Plan van aanpak overlast loslopende honden en 
hondenpoep ligt ter inzage 
Het college van burgemeester en wethouders (het 
College) heeft een concept plan van aanpak overlast 
loslopende honden en hondenpoep vastgesteld. In dit 
plan van aanpak zijn o.a. twee nieuwe losloopgebieden 
aangewezen (wandelpad langs de Fliertse beek bij 
Beekweide en gedeelte Kerkstraat richting Emminkhuizerlaan) en de locaties voor de 
afvalbakken.  
Het plan van aanpak is tot stand gekomen in samenspraak met een aantal inwoners 
(zowel hondenbezitters als inwoners zonder hond). 
Het concept plan van aanpak ligt gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis en 
is ook te vinden via de gemeentelijke website www.renswoude.nl. 
Reacties kunnen door een ieder tot 7 oktober 2019 worden ingediend door een e-mail te 
sturen aan a.eilander@renswoude.nl.  
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Ook kan een schriftelijke reactie gestuurd worden aan het college van burgemeester en 
wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. 
Na afloop van bovengenoemde termijn zullen de reacties worden verzameld en 
beantwoord. Het plan van aanpak wordt daarna opnieuw aan het College ter vaststelling 
voorgelegd. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A.E. Eilander, 0318-578152. 
Verkeersbesluit afsluiting Emminkhuizerlaan 
Het college van burgemeester en wethouders treft de volgende tijdelijke 
verkeersmaatregel in verband met de Dorps Run Renswoude: 

- afsluiting in beide richtingen van de Emminkhuizerlaan. 
Deze afsluiting geldt op 2 november a.s. van 13.30 tot 16.00 uur voor al het verkeer, met 
uitzondering van bestemmingsverkeer. Omleidingsroutes worden aangegeven. Voor 
inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. C. Sennef van de afdeling Omgevingsbeheer, 
tel 0318-578150. 
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure 

De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend: 
1) Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een vervangende werktuigenberging op het 

adres Daatselaarseweg 3 te Renswoude (ontvangen op 5 september 2019); 
2) Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van een kastanjeboom bij de woning op 

het adres Eikenlaan 37 te Renswoude (ontvangen op 5 september 2019); 
3) Activiteit ‘veranderen uitweg’: voor het verbreden van de uitrit ten behoeve van de 

woning op het adres Dorpsstraat 56 te Renswoude (ontvangen op 19 mei 2019).  
Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en worden beoordeeld. Zodra hier een besluit op is 
genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden 
ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient daarom 
uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele 
weken of maanden een besluit hierover zal worden genomen en bekendgemaakt.  
Om een aanvraag in te zien kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur of buiten 
openingstijden op afspraak langskomen op de afdeling Omgevingsbeheer van het 
gemeentehuis van Renswoude. 
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) 
Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is 
verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure: 
1) Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van een kastanjeboom naast de woning 

op het adres Eikenlaan 37 te Renswoude (verzonden op 16 september 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 
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kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een 
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).  
Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een 
bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag 
na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een 
houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag 
na afloop van de bezwaartermijn.  
Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u 
bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. 
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) 
Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de beslistermijn van de volgende 
aanvraag om omgevingsvergunning hebben verlengd op grond van artikel 3.9, eerste lid van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: 
1) Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van 10 woningen aan de Leeuwerikweide 16 t/m 24 

en 46 t/m 54 te Renswoude (nieuwe uiterste beslistermijn: 1 november 2019). 
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) 

 
Vergadering gemeenteraad 
Op dinsdag 1 oktober a.s. vergadert de gemeenteraad van Renswoude. Deze openbare 
vergadering vangt aan om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De agenda voor deze vergadering is: 
Agenda: 
1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Spreekrecht burgers / rondvraag raadsleden 
4. Vaststelling verslag en besluitenlijst van de openbare vergadering d.d. 9 juli 2019 
5. Ingekomen stukken en mededelingen 
6. Technische toelichting concept begroting 2020-2023 
Hamerstuk: 
1. Voorstel tot instemming met de tweede (ontwerp)- begrotingswijziging 2019 en de 
eerste (ontwerp)-begrotingswijziging 2020 Omgevingsdienst regio Utrecht 
Debatstuk: 
1. Voorstel tot vaststelling van de startnotitie Regionale Energie Strategie FoodValley 
2. Sluiting 
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O-GEN FONDS ONDERSTEUNT DE 
ONTWIKKELING VAN EEN KWEEKMACHINE 

DANKZIJ EEN LENING VAN € 50.000 VAN HET O-GEN FONDS 
KAN JANSEN POULTRY EQUIPMENT UIT BARNEVELD AAN 
DE SLAG MET HET ONTWIKKELEN VAN EEN INSECTEN-
KWEEKMACHINE. DEZE INSECTEN (LARVEN EN WORMEN) 
ZULLEN WORDEN GEBRUIKT ALS VOER VOOR PLUIMVEE. 
EN DAT IS NIET ALLEEN GOED VOOR DE VOGELS; DEZE 
EIWITBRON IS GOEDKOPER ÉN DUURZAMER DAN SOJA. 
“EEN WIN-WIN-WIN-SITUATIE WAAR WE GRAAG AAN 
BIJDRAGEN”, VOLGENS GERARD VAN SANTEN, DIRECTEUR 
VAN GEBIEDSCOÖPERATIE O-GEN. 

Met de innovatieve machine die Jansen Poul
try Equipment wil ontwikkelen, kunnen pluim
veehouders in de toekomst op het eigen bedrijf 
voer voor hun dieren kweken. Larven en wormen, 
die zelf als voedsel groenafval eten, zijn erg eiwitrijk 
en daarmee een zeer goed alternatief voor soja. 

WINST OP MEERDERE VLAKKEN
Ogen Fondsmanager Rob van Arkel is 
enthousiast: “Als het daadwerkelijk lukt om 
een goed werkende insecten kweekmachine 
te ontwikkelen, dan levert dat veel voordelen 
op.” Dat begint al met afvalstoffen (de insecten 
eten groenafval) die worden omgezet naar 
eiwitten, oftewel circulaire landbouw. Daarmee 
wordt ook het importeren van een deel van de 
nietduurzame soja overbodig. Dat bespaart 
de pluimveehouder geld en het versterkt de 
economische positie van de pluimveehouders 
in dit gebied. Bovendien verwacht men dat de 
opbrengst van de eieren met deze eiwitbron 
verbetert. Het scharrelen naar larven en 
wormen draagt ook bij aan het dierenwelzijn van 
de kippen. Het is de bedoeling dat het prototype 
van de kweekmachine wordt geplaatst bij 
Aeres MBO school in Barneveld. Leerlingen 
van die school helpen bij het ontwikkelen en 
onderhouden van de machine. Van Arkel: “Winst 
op meerdere vlakken, dat is innovatie ten top.” 

LEF EN FINANCIERING
Mede dankzij de lening van het Ogen Fonds van 
€ 50.000 start Jansen Poultry Equipment met de 
ontwikkeling van de kweekmachine. Technisch 
directeur Erik den Besten: “Het doel is om 
uiteindelijk een efficiënt, goed geautomatiseerd 
en betaalbaar kweeksysteem te hebben.” De 
praktijk gaat uitwijzen of dat lukt. Van Arkel: “Wij 
zien de meerwaarde voor dier, pluimveehouder 
en milieu, dus dat risico durven wij aan. Voor 
innovatie heb je lef nodig en financiering. En daar 
kan het Ogen Fonds bij helpen.” 

O-GEN FONDS FINANCIERT INNOVATIE
Het Ogen Fonds van Gebiedscoöperatie Ogen 
maakt zich sterk voor een krachtig en vitaal 
buitengebied. Bij toekomstbestendigheid 
hoort innovatie. Bedrijven, instelling of burgers 
met een goed idee voor de ontwikkeling van 
het buitengebied van de Vallei, Utrechtse 
Heuvelrug of Kromme Rijnstreek en die dat 
willen omzetten naar een uitvoerbaar plan, 
kunnen hiervoor een lening aanvragen bij het 
Ogen Fonds. www.ogen.nl/fonds 
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REGIONALE ENERGIESTRATEGIE

Op donderdag 5 september werd in de 
commissie Ruimte & Financiën gesproken 
over de regionale energiestrategie. Namens 
de VVD werd deze vergadering bijgewoond 
door Bert Hoek en Derk van ’t Sant. De 
regionale energiestrategie komt voort uit 
het landelijke klimaatakkoord en wordt 
uitgevoerd door 30 regio’s in Nederland. 
Iedere regio moet voor 1 juni 2020 een bod 
doen aan het Rijk, waarin staat hoeveel 
duurzame energie in 2030 opgewekt zal 
gaan worden en welke maatregelen de regio 
daar voor gaat nemen. Een van die regio’s 
is Foodvalley. Binnen Foodvalley heeft 
Renswoude de taak gekregen om dit proces 
te begeleiden.

Op initiatief van de VVD en met instemming 
van de andere partijen worden Renswoudse 
uitgangspunten geformuleerd die 
we gebruiken voor het aankomende 
onderhandelingstraject. 

Momenteel heeft Renswoude geen eigen 
energievisie. De VVD (en overigens alle 
andere partijen ook) vindt het van belang dat 
wij als Renswoudse gemeenteraad duidelijke 
kaders mee geven voor die onderhandelingen. 
Bijvoorbeeld dat wij geen voorstander 
zijn van grootschalige energieopwekking 
door middel van zonneweides, maar dat 
wij de beschikbare ruimte op de daken van 
woningen en bedrijven voor zonneenergie 
willen benutten. Maar ook dat de maatregelen 
geen negatieve gevolgen mogen hebben voor 
de woonlasten en de woonomgeving. Dit 
soort uitgangspunten werken wij verder met 
de andere raadspartijen uit. De komende 
periode zal er veel werk worden gestoken in 
de Regionale Energiestrategie. Welke kant 
gaat het op, welke kansen en bedreigingen 

zien wij? Als VVD zullen wij in elk geval onze 
input leveren, de Renswoudse belangen 
verdedigen en het proces op de voet volgen!
VVD Renswoude

CHRISTENUNIE RENSWOUDE HEEFT EEN 
NIEUW BESTUUR

Bestuursleden Rudolph de Waard, Marnix van 
’t Riet en Jasper van den Brink nemen allen 
na vier jaar het bestuur van de ChristenUnie 
te hebben geleid afscheid als bestuurslid. 
Wij zijn Rudolph, Marnix en Jasper zeer 
erkentelijk voor hun bijdrage aan de cruciale 
opstart van de ChristenUnie Renswoude. 
Zij hebben niet alleen bijgedragen aan 
een succesvolle verkiezingscampagne, 
maar hebben ook bijgedragen aan de 
verdriedubbeling van het aantal leden. 

Al eerder dit jaar werd Rudolph vervangen 
door Rosalien van ’t FoortDiepeveen. 
Rosalien woont inmiddels vier jaar met veel 
plezier in Renswoude en is werkzaam bij 
Nyenrode Business Universiteit. Ze heeft veel 
frisse ideeën voor de ChristenUnie. Marnix 
en Jasper worden binnenkort vervangen 
door Wim van Ginkel en Herman de Boon. 
Wim is directeur bedrijfsvoering bij het 
Leger des Heils en was voorheen partner bij 
accountants en belastingadviseursbedrijf 
PricewaterhouseCoopers. Herman is 
voorzitter Biobaseddelta en was voorheen 
onder andere voorzitter van de Raad van 
Commissarissen van PGGM en voorzitter 
van de Raad van Toezicht van Ziekenhuis de 
Gelderse Vallei. Zowel Wim als Herman wonen 
al meerdere jaren in Renswoude en brengen 
een schat aan ervaring mee en versterken 
daarmee het bestuur van de ChristenUnie in 
Renswoude. We zijn ontzettend blij om ze te 
mogen verwelkomen bij onze partij!
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Utrechtseweg 18    3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl    www.vangentonline.nl

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

Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren

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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STEM OP OUD-RENSWOUDE TIJDENS 
DE RABO CLUBSUPPORT ACTIE VAN 27 
SEPTEMBER T/M 11 OKTOBER

Net als vorig jaar doet historische vereniging 
Oud Renswoude ook dit jaar weer mee 
aan de Rabo ClubSupport actie. Het zou 
geweldig zijn als we weer veel stemmen 
krijgen. Hoe meer stemmen namelijk, hoe 
hoger de bijdrage van de Rabobank aan 
onze vereniging. Die gebruiken we o.a. voor 
het onderhoud en de openstelling van de 
Oudheidkamer en het organiseren van leuke 
activiteiten.

Iedereen die een bankrekening heeft bij de 
Rabobank én lid is van Rabobank Gelderse 
Vallei kan in de periode van 27 september tot 
en met 11 oktober zijn of haar stem op ons 
uitbrengen. Als het goed is heeft u daarover 
bericht gekregen van de Rabobank. 

Heeft u geen bericht ontvangen, wordt dan 
snel alsnog lid van Rabobank Gelderse 
Vallei via www.rabobank.nl/particulieren/
leden/lidworden. Het lidmaatschap heeft 
verschillende voordelen.

U stemt toch ook weer op onze vereniging? 
U kunt maximaal 2 stemmen op ons 
uitbrengen. Alvast hartelijk dank en met 
vriendelijke groet, 

Het bestuur van OudRenswoude

LAMPENGIETERSAVOND RENSWOUDE 
30 SEPTEMBER 

Traditioneel op de laatste maandag van 
september is Lampengietersavond in 
Renswoude. Dit jaar is dat op 30 september. 
Hopelijk gaan zoveel mogelijk dorpsgenoten 
mee in deze bonte stoet die om 19.00 uur 

vertrekt vanaf sportpark de Hokhorst. 
Meedoen kan in de categorieën: grote 
wagens, kleine wagens en individuele 
deelnemers. Alleen voor de grote wagens is 
van tevoren inschrijven verplicht. De kleine 
wagens en de zogenaamde ‘lopers’ worden 
om 18.30 uur verwacht en kunnen ter 
plekke inschrijven. Daar wordt gelijk door 
een jury bekeken hoe mooi jullie eruitzien. 
Op deze manier hoopt de jury iedereen te 
kunnen beoordelen. Vergeet ook niet om 
hier je warme chocomel mee te pakken! 
Lampengietersavond is niet alleen leuk 
voor kinderen. Elk jaar doen steeds meer 
ouders verkleed mee aan de optocht. 
Veel deelnemers strijden dan ook om de 
prestigeprijs ‘best verklede ouder’. 

Grote wagens dienen zich van tevoren aan 
te melden. Opgeven kan bij Bianca van de 
Pol van de Oranje Vereniging Renswoude 
(bianca@ovrenswoude.nl, 0612084236). 
Voor de 15 eerste aanmeldingen is er 
startgeld beschikbaar!

De optocht loopt, onder begeleiding van 
muziekvereniging Ons Genoegen, door 
zoveel mogelijk straten van het dorp, te 
beginnen bij sportpark De Hokhorst. Dan zal 
de route via de Sportparklaan – Kastanjelaan 
– Dorpsstraat – Kerkstraat – Van Reedeweg 
– Van Arckelweg – Graaf van Bentheimlaan – 
Spikhorst – Van Culemborglaan – Spikhorst 
– Oude Holleweg – Barneveldsestraat – 
Eikenlaan – Esdoornlaan – Beukenlaan – 
Kastanjelaan en Sportparklaan weer terug 
naar de Hokhorst gaan. Bij De Hokhorst 
aangekomen reikt burgemeester de prijzen 
uit aan alle winnaars.
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VAN DE BIEB:

65STE KINDERBOEKENWEEK
Van 2 t/m 13 oktober is het weer 
Kinderboekenweek. In alle vestigingen 
zetten we het thema van dit jaar ‘Reis mee!’ 
centraal met toffe activiteiten en heel veel 
boekenleestips. Met boeken boek je de beste 
trips. Met de kraanwagen van Pluk, de grote 
glazen lift of opa’s monstertruck reis je over 
land, door water en lucht en altijd... met je 
fantasie! Daarmee kom je overal. In de bieb 
beginnen al je reizen. Boek dus steeds bij ons 
je trips en...GO!

Wat is er allemaal te doen in de bieb?
>> megagroot kunstwerk maken
We openen de Kinderboekenweek op 
WOENSDAG 2 OKTOBER om 14:30 uur 
met het maken van een megagroot 
Kinderboekenweekschilderij in het thema 
‘Reis mee!’. Doe je verfschort om, of trek oude 
kleren aan (zelf meenemen!) en schilder 
mee! Helemaal tof: het resultaat gaan we 
exposeren. Zodat iedereen het kan zien.  Dus 
zorg dat je om half drie in de bieb bent met 
je verfschort. Het duurt tot ongeveer half vijf.

>> In de bieb kun je ook de waar/niet waar 
speurtocht doen. We hebben een heel 
bijzondere speurtocht uitgezet door de bieb 
[gemaakt samen met NEMO]: kloppen de 
weetjes over verkeer en vervoer? Test jezelf 
en vraag het antwoordenformulier bij de balie 
en lever hem ingevuld weer in. Wie weet ben 
jij degene met de meeste juiste antwoorden. 

>>En wat te denken van het Doeboek met 
puzzels met acht lastige puzzels. Alle puzzels 
goed? Dan maak je kans op een van de 
speciale Kinderboekenweekfietsbellen. 
Ook gratis: de Kinderboekenkrant. Haal hem 
af bij een van de vestigingen.

Nog geen bibliotheeklid? Dat kun je meteen 
worden en is helemaal gratis!

LEZINGEN DIT NAJAAR IN HET KADER VAN DE ZOUTE 
INVAL:
Dinsdagavond 24 september: Lezing 
over slapeloosheid door huisarts Drs. M. 
Sonnenberg. 
Lezing over een onderwerp waar veel 
mensen van wakker liggen. Aanvang 20.00 
uur. Aanmelden niet nodig,  deelname gratis. 
Aanvang 20.00 u tot plm.21.30 – 22.00 u

Dinsdagavond 8 oktober: Lezing over 
Paddestoelen  uit onze omgeving met foto’s 
en verhalen door de familie van de Bor. 
Aanvang 20.00 uur. Aanmelden niet nodig,  
deelname gratis.

Dinsdagochtend 22 oktober: Een reis door 
de Baltische staten. 
Frans Groot begeleidt, samen met zijn vrouw 
Ans, regelmatig reizen van de ANWB, zo ook 
een groepskampeerreis door Polen en de 
Baltische Staten. Op deze ochtend zal hij 
kleurrijk vertellen over zijn belevenissen en 
ervaringen.
Aanvang 10.00 uur. Aanmelden niet nodig,  
deelname gratis

WOENSDAGAVOND 30 OKTOBER CREATIEVE AVOND
Na het succes van vorig jaar, komen Mirande 
en Eljo dit jaar weer naar de bibliotheek om 
een workshop papier te geven. Je gaat deze 
avond aan de slag met stempels, papier, inkt, 
lint en embellishments. We maken in ieder 
geval twee kaarten en een ander projectje 
(tasje of doosje). 

De avond begint om 20.00 uur en zal rond 
21.30 uur eindigen. Deelname kosten zijn 
€5, pp. Inloop vanaf 19.30 uur. Kosten voor 
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deze avond €5, inclusief koffie of thee. Max. 
Aantal deelnemers: 12; dus geef je gauw.

OPROEP SJOELCLUB
Er is een meneer uit Renswoude die graag 
met ander mensen, liefst op vrijdagmiddag, 
wil sjoelen in de bibliotheek.
Dat is mogelijk tussen 1416.30 u. Heeft u 
daar ook zin in, hij zou dat erg gezellig vinden. 
Ervaring is niet nodig, mannen en vrouwen 
zijn welkom.
Neemt u contact op met de medewerkster 
van de bibliotheek dan gaan we een afspraak 
maken.

RONDLEIDING KASTEEL 
In november is er weer een rondleiding in het 
kasteel. De exacte datum is nog niet bekend. 
U kunt zich als belangstellende aan in de 
bibliotheek of via renswoude@bibliotheekzout.
nl al wel opgeven. De afspraak is dat degene 
die zich hebben aangemeld, zich om 13.45 
u bij de bibliotheek melden. Kosten €7, pp. 
Contant betalen. 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 SOEPEN
Elke tweede dinsdag van de maand bent u, 
met uw eigen soepkom en lepel welkom voor 
een gezellige soepmaaltijd. Het kost maar 1 
euro en is voor iedereen toegankelijk!  Elke 
maand weer een heerlijk soepje te proeven 
tijdens een gezellige lunch. In oktober is dat 
op de 8de! De soep staat klaar om 12.00 u.

INLOOPSPREEKUUR TAALHUIS
Ook in het najaar zal het Taalhuis Renswoude 
tijdens de oneven weken spreekuur 
houden in de Bibliotheek Renswoude. Het 
inloopspreekuur is vrijdag van 10 tot 11 uur.
Tijdens het inloopspreekuur kan iedereen 

die de Nederlandse taal beter wil leren 
terecht voor vragen. Je word dan geholpen 
met zoeken naar geschikt (les)materiaal, 
een taalmaatje of taalles in de buurt. 
Ook taalvrijwilligers kunnen terecht voor 
ondersteuning en vragen. Dit  staat los van 
het Taalcafe. (Zie agenda)
 
Wil je graag taalvrijwilliger worden? Ook dan 
kun je terecht en kunnen we samen kijken 
wat je graag zou willen doen.
Voor meer informatie kun je mailen naar: 
taalhuis@bibliotheekzout.nl of bellen: 
0611645224.

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 1420 
u, op woensdag en vrijdag tussen 1417 u. 

Omdat er weer een plek is waar ze ingeleverd 
mogen worden heeft de bibliotheek de ton 
voor plastic doppen weer op haar plek gezet 
en kunnen schone doppen weer worden 
ingeleverd.

In de bibliotheek is weer mogelijkheid deze 
winter om een maatschappelijke stage te 
lopen. Info bij de balie van de bibliotheek.

ADRES: 
de Bibliotheek van Renswoude,
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl 
tel 0318575151. 
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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. 

Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Sportfysiotherapie 
Revalidatie 
Medisch Fitness 
Echografie 
Shockwave 
Blessurepreventie 
 

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

kunnen brengen? 
Beukenlaan 46, Renswoude 

0318-576353 0686870122 
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VAN DE BIEB:

EXPOSITIES BIBLIOTHEEK RENSWOUDE IN 
SEPTEMBER EN OKTOBER

• Ditta Oskam uit Woudenberg in de 
bibliotheek. Van haar moeder heeft ze 
naaien, breien, haken en borduren geleerd. 
Op de middelbare school bracht ze veel tijd 
door in het tekenlokaal en het vak textiele 
werkvormen sprak haar erg aan. Na de 
schoolperiode kwam het creatieve een 
beetje op de achtergrond. Werken, trouwen 
en kinderen krijgen. Door het werk van 
haar man (de avonden veel weg), is ze in de 
wintermaanden creatieve cursussen gaan 
volgen bij “Woudenberg maakt Woudenberg 
wijzer”. Elk jaar een andere techniek aanleren, 
leuk!!
Ondertussen gingen de kinderen naar school 
en werd ze vrijwilliger op de Oranjeschool. 
Eerst computerles geven en later helpen met 
het opzetten van de creatieve middagen. Ook 
hielp ze met de musicals.
In die tijd is ze begonnen met een andere 
creatieve uitspatting: Clown Droppie. Ze 
maakte ballonfiguren op feesten en markten. 
Een aantal jaren geleden kwam ze terecht 
bij het boetseeratelier “De Kunstberg”, 
o.l.v.Yvonne Kars. Ze heeft daar in 
het begin veel geboetseerd, maar 
heeft zich later de techniek van het 
maken van mozaïek werkstukken 
eigen gemaakt.
Yvonne is gestopt met het leiden 
van het open atelier en Ditta heeft 
haar taak overgenomen. U kunt 
daar op de dinsdagmorgen van 
9.30 11.30 uur creatief bezig zijn 
met klei, tegels, lijm. Draaischijf, 
glazuur, verf of garen of wat je 
maar wil. Dus kom eens een kijkje 
nemen!!

De tentoongestelde werken van Ditta laten 
zien welke verschillende technieken Ditta 
allemaal beheerst. U bent van harte welkom 
tijdens de openingstijden van de bibliotheek

• Willem Beelen een verzameling jeugdboeken 
die uitgegeven zijn tussen 1900 en 1940. Dik 
Trom, Pietje Bell, Kruimeltje…. wie kent ze 
niet. Deze oude jeugdboeken van uitgeverij 
Kluitman zijn tot eind oktober in de bibliotheek 
te bekijken. Wim Beelen is een verwoed 
verzamelaar. Hij verzamelt materialen over 
Kamp Amersfoort, bevrijdingskaarten en 
materialen over Fré Cohen, een Nederlandse 
grafica en tekenares van joodse komaf.
Uitgeverij Kluitman is opgericht door Pieter 
Kluitman in Alkmaar. Hij begon in 1864 
in Alkmaar een boekhandel. In hetzelfde 
pand was een drukkerij en een boekbinderij 
gevestigd. Het bedrijf groeide snel. 
In 1891 werd het eerste boek van Dik Trom 
geschreven door C.Joh. Kieviet uitgegeven. 
Bent u geïnteresseerd in oude boeken, kom 
tijdens de opening van de bibliotheek, een 
kijkje nemen.

De openingstijden van de bibliotheek  kunt u 
vinden op onze website www.rbzout.nl

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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SEPTEMBER /OKTOBER 
Datum Activiteit 

23 Maandag  9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
19.00 uur: NAH café lezing Hans van Dam in het gemeentehuis 

24 
Dinsdag  

14.00-16.30 uur: Welfare 
14.00-17.00 uur: Biljarten 
17.00 UUR GEZAMENLIJK ETEN 
20.00 uur: Lezing Slapeloosheid door huisarts M. Sonnenberg 

27 
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 

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

1 
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 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

4 
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 

7 Maandag 9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
 

8 
Dinsdag 

14.00-16.30 uur: Welfare 
14.00-17.00 uur: Biljarten 
20.00- 21.30 UUR: Lezing over Paddestoelen  uit onze omgeving met foto’s en 
verhalen door de familie van de Bor. 

11 
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 

14 Maandag  9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
 

15 
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 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

18 
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 

21 Maandag 9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
 

22 
Dinsdag 

10 – 11.30 uur: Presentatie en verslag van een : groeps-kampeerreis door Polen en 
de Baltische Staten door Frans Groot en zijn vrouw 
14.00-16.30 uur: Welfare 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

25 09.30-11.00 uur: Taal Café  

  
                                                     

 

Vrijdag 14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

28 Maandag 9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
 

29 
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 
14.00-17.00 uur: Biljarten 
17.00 uur: gezamenlijke maaltijd 

30 Woensdag 20.00-22.00 uur: Creatieve avond in de bieb O.a. Kaarten maken olv Mirande en 
Eljo 

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

Martine van Garderen m.vangarderen@swo-sr.nl of 06 83775854 
 
 

  
                                                     

 

Vrijdag 14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

28 Maandag 9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
 

29 
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 
14.00-17.00 uur: Biljarten 
17.00 uur: gezamenlijke maaltijd 

30 Woensdag 20.00-22.00 uur: Creatieve avond in de bieb O.a. Kaarten maken olv Mirande en 
Eljo 

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

Martine van Garderen m.vangarderen@swo-sr.nl of 06 83775854 
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CHRISTENUNIE RENSWOUDE BEZOEKT 
OCEAN AND LAKE

Onlangs is Carola Veldhuizen op bezoek 
geweest bij Ocean and Lake. De eigenaren 
Noortje en Tim zijn 2 jaar geleden met 
deze aquarium en vijverspeciaalzaak naar 
de Dorpsstraat in Renswoude verhuisd. 
In de winkel staan diverse aquariums vol 
met prachtige vissen, planten en koralen. 
Daarnaast hebben ze ook een ruim 
assortiment wat betreft de aquariums zelf, 
van kleine tafelmodelletjes tot enorme 
wandexemplaren, er is voor elk wat wils. 
Diverse klanten komen geregeld zoutwater 
tappen. Dit kan synthetisch zoutwater zijn, 
wat door de eigenaar zelf gemaakt wordt, 
maar het kan ook het zeewater zijn wat vanuit 
Zeeland hier naar toe gebracht wordt. Naast 
het uitgebreide assortiment kun je ook altijd 
bij hen terecht voor advies en ze bieden 
ook stageplaatsen aan voor bijvoorbeeld 
studenten aan de Universiteit van 
Wageningen. Al met al was het een gezellig en 
leerzaam bezoek. We wensen Noortje en Tim 
heel erg veel succes met hun onderneming!

25 SEPTEMBER: BACK TO THE BIBLE

OP WOENSDAGAVOND 25 SEPTEMBER STAAN DE DEUREN 
VAN DE KOEPELKERK IN RENSWOUDE OPEN VOOR ALLE 
TWINTIGERS EN DERTIGERS UIT DE REGIO. MET ALS TITEL 
‘BACK TO THE BIBLE’ IS ER DIE AVOND EEN INFORMEEL 
PROGRAMMA WAARIN HET BIJBELBOEK GENESIS CENTRAAL 
STAAT. DE AVOND START OM 20.00 UUR EN WORDT ROND 
21.15 UUR AFGESLOTEN MET EEN HAPJE EN EEN DRANKJE. 
DE TOEGANG IS GRATIS EEN AANMELDEN IS NIET NODIG. 

De avond is de eerste in een reeks van zes 
nieuwe avonden met een verrassend format 
voor twintigers en dertigers. Iedere avond is 
er een overview, een diepzinnige verbeelding 
en een persoonlijk verhaal bij telkens een 

ander Bijbelboek. De andere vijf avonden 
zijn eveneens op een woensdagavond in 
de Koepelkerk, namelijk op 16 oktober, 27 
november, 15 januari, 12 februari en 18 maart. 
De avonden staan op zichzelf en kunnen 
daardoor ook los van elkaar bezocht worden. 

ENGELAND
De titel van de avonden is ontleend aan ‘Back 
to Church Sunday’ zoals die in Engeland wordt 
georganiseerd. “Onder die titel worden mensen  
op een laagdrempelige manier uitgenodigd om 
weer eens een kerkdienst te bezoeken”, vertelt 
ds. A. Schroten. “Zo zetten ook wij onze deuren 
graag open. Of je nu al veel in de kerk komt, of 
juist helemaal niet, we nodigen alle twintigers en 
dertigers graag uit. Om ze te laten proeven waar 
al die Bijbelboeken over gaan en hoe veelkleurig 
en relevant de boodschap is. We merken dat 
daar echt hun behoefte ligt”, legt Schroten uit. 
“Jongvolwassenen willen best weten wat er in 
de Bijbel staat. Maar dat moet dan wel concreet 
zijn, zonder er omheen te draaien.”

LAAGDREMPELIG EN LEERZAAM
Telkens een ander Bijbelboek openleggen, 
dat is waar Back to the Bible voor staat. Met 
een theologische blik zal ds. A. Schroten de 
avonden starten. Na een overview vat hij het 
betreffende Bijbelboek samen in een enkele 
kerngedachte. “Die kerngedachte trekken 
we daarna door naar onze eigen wereld door 
middel van een kunstzinnige verbeelding 
en door een persoonlijk verhaal dat van die 
waarheid getuigt” legt ds. Schroten uit. Bernd 
Damme is degene die de verbeelding voor zijn 
rekening neemt. Dat kan op allerlei manieren, 
bijvoorbeeld door middel van muziek, kunst 
en cultuur. Het persoonlijke verhaal  wordt 
telkens door een andere spreker ingevuld. Op 
25 september is Jan van de Heetkamp te gast. 
De presentatie is steeds in handen van Elianne 
Damme. 



de  heraut

20

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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 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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OPEN RENSWOUDE DARTS 2019

28 september 2019 zal sporthal de Hokhorst 
in het teken staan van darten. Die dag staat 
niet alleen de Open Renswoude Darts op het 
programma, maar hebben wij ook alweer de 3e 
jeugdinstuif van de DV Renswoude. De eerste 
twee middagen werden goed bezocht met iedere 
keer 11 jeugdige deelnemers. Ook dit keer zal er 
worden afgesloten met het gooien voor de beker. 
De laatste keer was dat het spannende strijd 
met de top 4 met maar 4 punten verschil. De 
banen voor het grote toernooi zullen ’sochtends 
worden geplaatst in sporthal de Hokhorst, maar 
kunnen dus eerst worden gebruikt voor de jeugd. 
Tussen 13:30 en 14:30 kan de jeugd tussen de 6 
en 16 jaar weer een poging wagen om beter te 
worden met het darten. Het kost wederom niets.

Nadat het jeugdinstuif is geweest, wordt het 
tijd voor de volwassenen. Vanaf 16:00 uur is 
sporthal de Hokhost het strijdtoneel voor het 
Open Renswoude Dartstoernooi. Dan zullen 
de deelnemers de strijd aanbinden voor de 
hoofdprijs van 500 Euro. Op het moment 
van schrijven komen de deelnemers al vanuit 
meerdere plaatsen, waaronder zelfs een 
deelnemer uit EmmerCompascum. De veelal 
regionale deelnemers zullen dan in eerste 
instantie gaan strijden in poules voor een plek 
in de winnaarsronde. De overige gaan naar 
de herkansingsronde waar ook nog een leuke 
geldprijs op het spel staat. Wij hopen ook op 
minimaal 16 vrouwelijke darters, want dan zal 
er een apart toernooi worden gehouden voor de 
dames met een hoofdprijs van 100 Euro. Je kan 
nog altijd meedoen met het darttoernooi. Je kan 
je hiervoor inschrijven op onze website (www.
dvrenswoude.nl). De huidige deelnemerslijst is 
hier ook te vinden.

Wij hebben niet alleen aan de darters gedacht, 
maar ook aan de overige bezoekers. Een ieder 

is van harte welkom om zaterdag 28 september 
langs te komen. Sportcafé de Hokhorst is in de 
zaal aanwezig voor een drankje, Vleeschhouwerij 
Nijkerk staat er met de grote smoker voor de 
inwendige mens. Rond 22.00 uur zullen de 
prijswinnaars bekend worden gemaakt. Voor 
die tijd zal DJ Rick (bekend van Koningsdag in 
Renswoude) al draaien in sportcafé de Hokhorst 
en na die tijd zullen wij er met z’n allen tot 01:00 
een feestje van maken. De entree is de gehele 
dag gratis.

Dit toernooi wordt mede mogelijk door de DV 
Renswoude en de hoofdsponsoren: RCR, Vermeij 
Logistic, Arjo Darts, van Mourik Group, van 
Woerden Wonen, RMP support, Ab Gaasbeek 
Makelaardij, Verbeek Reclame en Brasserie de 
Kraai. Naast deze hoofdsponsoren hebben wij 
gelukkig nog een hoop meer sponsoren waar 
wij niet zonder kunnen. Deze staan allemaal 
genoemd op de site en de reclameuitingen zijn 
zichtbaar op ons toernooi.

See ya @ the oche!

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

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

RODA '46 -  RENSWOUDE
ZATERDAG  14 SEPTEMBER  2019 -  15.000 UUR

BATAVIA'90 -  RENSWOUDE
ZATERDAG  21 SEPTEMBER  2019 -  15.00 UUR

www.vvrenswoude.nl

RENSWOUDE - ASV DRONTEN
ZATERDAG  28  SEPTEMBER 2019 -  14.30 UUR
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6 OKTOBER 2019 ‘ ISRAËLZONDAG’.

De eerste zondag in oktober is al sinds jaar 
en dag ‘Israëlzondag’. 

Heeft het eigenlijk zin om een speciale 
zondag in het teken van Israël te houden.
Komen we Israël niet elke zondag tegen in 
de liturgie en in het besef dat zowel Joden 
als Christenen hun eenheid vinden in de 
God van Israël. De PKN  Gereformeerde 
kerk van RenswoudeEderveen vindt van 
wel. Op deze bijzondere zondag wordt uiting 
gegeven aan haar roeping tot onopgeefbare 
verbondenheid met Israël.  

Voorganger ds. Andre Troost, 
op het orgel Rein van Leeuwen.
Aanvang 9.30 uur
Adres Kastanjelaan 1

CHRISTENUNIE RENSWOUDE BEZOEKT 
SPORTCENTER RENSWOUDE

Onlangs was Tijs van Roekel namens de 
ChristenUnie op bezoek bij Sportcenter 
Renswoude. Medeeigenaar Nikki van 
der Veen heette ons welkom bij de 
sportschool op de Hooge Hoek 1a. De 
sportschool bestaat al meer dan tien jaar 
op deze locatie en is ongeveer anderhalf 
jaar geleden overgenomen. Nikki vertelde 
ons meer over de activiteiten van de 
sportschool en over haar toekomstvisie. 
Sportschool Renswoude heeft een rijk 
aanbod van groepslessen zoals spinning, 
kidskickboksen en yoga (zie voor meer 
informatie: www.sportcenterrenswoude.
nl). Daarnaast kan je ook fitnessen of 
krachttrainen door gebruik te maken van 
een hele verdieping met sportapparatuur. Er 
is voor een ieder wat wils. Nikki vertelde ons 
over de honderden leden die de sportschool 

rijk is en hoe jong en oud in de sportschool 
samenkomt om fit te blijven. 

De sportschool organiseert ook andere 
activiteiten zoals een fietstocht voor 
ouderen en een barbecue. Op deze manier 
speelt de sportschool ook een verbindende 
rol in Renswoude. Al met al kijken wij terug 
op een plezierig gesprek en wensen wij 
Sportcenter Renswoude veel succes met al 
hun activiteiten!

KOM NAAR HET REPAIR-CAFÉ!

Iedere eerste vrijdag van de maand is het 
Repaircafé open. 

Locatie en tijd: de hal van de Breehoek in 
Scherpenzeel, van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Er kan van alles worden ingebracht: 
elektrische apparaten, speelgoed, kleine 
meubeltjes etc.

WIST JE DAT WE OOK KLEDING REPAREREN? 
Steeds meer jongeren ontwikkelen 
enthousiaste ideeën voor een duurzaam 
leven. Prachtig! 

Wij zeggen: begin bij jezelf en laat je kleding 
herstellen bij het RepairCafé! 
Denk dan aan: een knoop eraf, een naadje 
los of een gaatje dat herstelt moet worden. 

Er zijn enthousiaste vrijwilligers die voor je 
klaar staan, dus geef je spullen een tweede 
kans!!! Het motto is: Weggooien? Mooi niet!!

Meer informatie: repaircafe@swosr.nl
RepairCafé  is een initiatief van SWO 
ScherpenzeelRenswoude



de  heraut

24

Vol-op VERSWEKEN

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 23 september t/m 29 september 2019. Week 39. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrek-
end.

 Coop 
roomboter
appeltaart 

 per stuk, ca. 5/6 personen 

 4.29 2.1450% KORTING 

2.69

 1.61

_

_
5.99

3.59

Alle
blauwe
 bessen
 bak of emmer 
150-500 gram 

40% KORTING*

Beemster 
gesneden kaas

2 pakjes à 125/150 gram
combineren mogelijk

4.58

6.78 3.99
2 STUKS

Iglo 
Ping & Klaar 

of Roerbak 
sensatie

2 dozen à 340-400 gram 
of zakken à 450 gram
combineren mogelijk

7.58

9.98 6.-
2 STUKS

 Alle 
Heks’nkaas 

of Maza 
 2 bakjes à 

125-225 gram  
 combineren mogelijk 

3.06

 1.53

_

_
5.98

2.99
 1+1 GRATIS*

1.03

1.08 0.79 Beenham 
 naturel of honing-mosterd
  per 100 gram 

2.19 1.69
Pitloze witte druiven
bak 500 gram

1.05

1.74 0.99
Mona pudding
bak 296-450 ml

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14
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NETWERKONDERSTEUNING

Relaties en een sociaal netwerk zijn 
belangrijk voor een gelukkig leven. 
Naast informele zorg en steun biedt een 
netwerk ook het plezier van samen dingen 
doen, emotionele steun en leidt het tot 
meer welbevinden, zelfredzaamheid en 
eigenwaarde.

We weten dat de sociale netwerken van 
mensen met beperkingen en ouderen vaak 
klein zijn. We zien dat vooral familie en 
professionele begeleiders daar deel van 
uitmaken. Contacten met andere vrienden, 
kennissen en buren zijn vaak beperkt. Juist 
deze contacten kunnen het leven leuker, 
interessanter en kleurrijker maken.

Heeft u een klein netwerk? Wilt u uw 
netwerk uitbreiden? Weet u niet hoe en 
heeft u hier hulp bij nodig? Kom dan naar de 
startbijeenkomst op dinsdag 24 september 
van 10.0011.30 uur in Het Trefpunt 
(bibliotheek van Renswoude).

Voor meer informatie en opgeven 
voor deze bijeenkomst kunt u contact 
opnemen met het servicepunt tel 
0332778898

FILMAVONDEN

Een keer per 2 maanden wil de 
SWO samen met het podium en 
de bibliotheek filmavonden gaan 
organiseren. Kosten zijn ongeveer 
€ 7,50 inclusief 1 consumptie voor 
koffie/thee en limonade.

Wij zijn echter benieuwd of er 
belangstelling voor is.

Laat het ons  weten via info@swosr.nl of via 
de lijst, die bij de bibliotheek ligt op de tafel 
rechts bij de ingang.

GEZAMENLIJK ETEN DINSDAG  
24 SEPTEMBER 2019

Senioren Welzijns Organisatie (SWO) 
organiseert voor ouderen op dinsdag 24 
september een gezamenlijke maaltijd in het 
Trefpunt, in de bibliotheek van Renswoude. 
De avond begint om 17.00 uur. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met ouderenwerker Rianne van 
Ginkel, tel 06 5164 7525 
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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 1 OKTOBER
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Te koop: Eikenhouten tv kast, eikenhouten boeken 
kast, Eiken buffet kast, 2 witte boeken kasten, 
strijkplank, kleding rek, 2 witte kleding kasten, 
grote eethoek tafel bruin, eethoek stoelen, fornuis 
op stroom, grenen kleding kast, baby camping bed, 
stoel enz. Telefoon nummer waar ik te bereiken ben 
is  0648483977

Bied zich aan: Huishoudelijke hulp, 3 of 4 uur in de 
week. Opgeruimd huis geeft een opgeruimd hoofd.
Voorkeur jong, werkend gezin voorkeur Beekweide.
Werk netjes en goed, ik rook niet. Info: 06 47143678

Stemt u ook op Oud-Renswoude tijdens de Rabo 
ClubSupport actie?
U kunt in de periode van 27 september t/m 11 
oktober maximaal 2 stemmen op ons uitbrengen.
Alvast hartelijk dank en met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Oud-Renswoude

Pianoles, orgelles voor kinderen, volwassenen, 
beginners en gevorderden. Voor meer informatie 
Jeannette van t Veld 06-30061560

Wil mevrouw Veldhuizen de gordijnen op komen 
halen bij Hennie van Voorst? Alvast hartelijk dank!
Dorpsstraat 74, 3927 BE Renswoude, 0318 571 348

Veel tuinplanten te koop van eigen kweek.
Prijzen van 1 tot 12 euro. Zelfbediening. 
Meestal open behalve op zondag.
Kastanjelaan 41. Info: g.steenbeek@planet.nl

Parkietjes

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

Van hobby imker te koop, Heide-honing oogst 2019, 
puur natuur , ook nog zomer honing.Zolang de 
voorraad strekt. Bij : Cor.v. Viegen, van Arckelweg 40. 
tel: 0610515909. of kom even aan huis [etenstijd].

Gratis af te halen 12 vierkante meter straatstenen 
[beton] Kleur rood 7 cm dik.
Dorpsstraat 134 Tel 0655523819

Bied zich aan: Normale tuin werkzaamheden.
Jongeman, 17 jaar, niet rokend. Tijden graag in 
overleg ivm voetbal en school. Info, bel gerust: 
06 36454250

Bied zich aan: Jongedame, 16 jaar als oppashulp.
Bijvoorbeeld naschoolse opvang op maandag, 
dinsdag, woensdag. Maar het kan ook voor de 
avonden. Ik ga graag met kinderen en/of huisdieren 
om. Ik rook niet. 06 10844593

De Meubelmarkt is geopend aan de kastanjelaan 2a
Donderdag, 14:00 tot 17:00 vrijdag 10:00 tot 18:00 en 
zaterdag van 10:00 tot 12:00 
Op maandag 30 september  lampionnen optocht 
Verkopen wij weer vanaf 9:00 uur oliebollen en 
appelbeignets aan de dorpsstraat  86 te Renswoude



 


