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Centraal telefoonnummer  
De gemeente is bereikbaar via één 
centraal telefoonnummer 0318 - 
578150. Ma t/m vr: 09.00-12.00 en 
14.00-16.00 uur. 
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 
 
Dorpsteam Renswoude 
Dorpsteam Renswoude is het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen op het 
gebied: 
 
- huishoudelijke ondersteuning   -  relatie of echtscheiding 
- zelfstandig blijven wonen   -  rouw en verlies 
- dagbesteding      -  opvoeden en opgroeien 
- vervoer (in de regio)    -  ontwikkel- en/ of gedragsproblemen 
- hulpmiddelen (o.a. rolstoel, scootmobiel) -  huiselijk geweld, verwaarlozing 
 
Het Dorpsteam is er (gratis) voor alle inwoners, jong en oud. 
 
Wij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0318)578150 of 
per mail: dorpsteam@renswoude.nl 
 
Inloopuren: 
Elke 2e  en 4e vrijdag van de maand (van 10-11 uur) in de Bibliotheek 
Elke 1e dinsdag van de maand (van 11-12) in het ELGC 
Op woensdagen 1x in de maand op beide basisscholen (zie nieuwsbrief van de school) 
 

Evenementenkalender 
13 december A Festival of Nine 

Lessons and Carols 
14 december The Sound of Christmas 
21 december Muzikale winterwandeling 
28 december Openstelling 

Oudheidskamer 
6 januari 2020 Nieuwjaarsmarkt 

Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl  
 

Gemeentenieuws (2 december 2019) 
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Vergadering gemeenteraad 10 december 
Op dinsdag a.s. vergadert de gemeenteraad van Renswoude. Deze openbare vergadering 
vangt aan om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De 
agenda voor deze vergadering is:  

 
1. Opening 
2 . Vaststelling agenda 
3 . Spreekrecht burgers/ rondvraag raadsleden 
4. Vaststelling verslagen en besluitenlijsten van de Begrotingsraad op 29 oktober 

2019 en de openbare  vergadering op 5 november 2019 
5 . Ingekomen stukken en mededelingen  
Hamerstukken 
6. Raadsvoorstel tot afgifte van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen inzake 

uitbreiden bedrijfspand Nijborg 1-5  
7. Raadsvoorstel tot intrekking van de verordening tegemoetkoming kosten 

Peuteropvang Renswoude 2018        
8.  Raadsvoorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2019 
9 .  Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering  

 van toeristenbelasting 2020         
10.  Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering  

 van rioolrecht 2020  
11.  Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening Onroerende Zaak Belasting 

2020       
12.   Raadsvoorstel tot vaststelling van de afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2020 
13. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering 

van precariobelasting 2020  
14. Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van 

leges 2020 en de bijbehorende tarieventabel   
15. Raadsvoorstel tot vaststelling van de begrotingswijziging betreffende het doen 

van uitgaven ten laste van reserves 2019  
Debatstukken: 
16.    Raadsvoorstel tot vaststelling van het PVA Gemeentelijke Huisvesting en  

       voorbereidingskrediet        
17. Raadsvoorstel tot vaststelling van het Portefeuilleplan Woningbedrijf en routekaart    

        verduurzaming 2020-2035       
18. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van 

rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaats 2020  
19.  Raadsvoorstel tot instemming met de Kantorenvisie Regio FoodValley  
20.    Raadsvoorstel tot vaststelling van de Strategische Agenda Regio Foodvalley  

2020-2025           
21. Raadsvoorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit 
22. Raadsvoorstel tot vaststelling zienswijze kadernota ODRU 
23.    Sluiting 
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Vergadering raadscommissie Ruimte en Duurzaamheid 
Op 19 december a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie RD. 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 RD d.d. 14 november 2019 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
5. Presentatie inzake impact Omgevingswet voor de gemeente Renswoude 
6. Presentatie stand van zaken Regionale Energie Strategie 
7. Stand van zaken overige projecten 

a. Regio FoodValley 
b. Woningbedrijf 
c. Duurzaamheid 
d. Dorpshart 

8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 

Besluitenlijst gemeenteraad 5 november 2019 
Agendapunt Voorstel Besluit 
2 Vaststelling agenda Gewijzigd vastgesteld. 

Agendapunt 11 wordt vóór 
agendapunt 9 behandeld. 
Twee moties vreemd aan de 
orde van de dag ((vuurwerk, 
SGP) en (trots op boer en 
ondernemer, CDA)) worden na 
agendapunt 12 behandeld. 

4 Vaststelling verslag 
begrotingscommissie 1 oktober 
2019 

Ongewijzigd vastgesteld. 

6 Voorstel tot benoeming 
commissieleden namens de VVD 

Conform voorstel met 
algemene stemmen besloten. 

7 Voorstel tot vaststelling van de 
Huisvestingsverordening 2019 

Met algemene stemmen 
vastgesteld. 

8 Voorstel tot aankoop grond en 
beschikbaarstelling 
voorbereidingskrediet voor 

Bij meerderheid van stemmen 
(6 stemmen voor (CU, VVD en 
Dorpsbelang Renswoude) en 3 
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ontwikkeling bedrijventerrein Groot 
Overeem II 

stemmen tegen (SGP en CDA)) 
conform voorstel besloten. 

11 Voorstel tot instemming met de 
begrotingswijzigingen 2-2019 en 2-
2020 van de Afvalverwijdering 
Utrecht (AVU) 

Met algemene stemmen 
ingestemd met de 
begrotingswijzigingen. 

9 Voorstel inzake afvalinzameling en 
tarieven afvalstoffenheffing 2020 

Met algemene stemmen 
gekozen voor optie 2 (per 
1/1/2020 niet gebruik maken 
van afvalbrengstation ACV 
Veenendaal, verwijzing naar 
particuliere afvalbrengstations 
en gemiddelde stijging 
afvalstoffenheffing met 16 %). 

10 Voorstel tot instemming met de 
begrotingswijziging 2019-2 van de 
GGD regio Utrecht 

Met algemene stemmen 
ingestemd met de 
begrotingswijziging. 

12 Initiatiefvoorstel van de VVD inzake 
vaststelling Position Paper 
Regionale Energie Strategie 
Renswoude 

Met algemene stemmen 
conform voorstel vastgesteld. 

12a Motie vreemd aan de orde van de 
dag inzake ontmoediging en 
terugdringing vuurwerk, ingediend 
door de SGP 

Motie M8 bij meerderheid van 
stemmen verworpen (4 
stemmen voor (SGP, CDA en 
Dorpsbelang Renswoude) en 5 
stemmen tegen (CU en VVD)). 

12b Motie vreemd aan de orde van de 
dag inzake stikstof- en Pfas-
problematiek met een oproep om 
trots uit te spreken over boeren en 
andere ondernemers, ingediend door 
het CDA 

Motie M9 met algemene 
stemmen aanvaard. 
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Collecteren en huis-aan-huisacties in Renswoude alleen met vergunning 
Met enige regelmaat ontvangt de gemeente meldingen over huis-aan huiscollectes en 
donateurs- en ledenwerving zonder dat een vergunning kon worden getoond. In 
Renswoude gelden de volgende regels voor collecteren en venten: 

 
Collecteren en venten mag alleen met vergunning 
Voor collecteren in Renswoude is altijd een vergunning nodig. Daarbij is het 
collecterooster van het CBF leidend. Ook voor venten, waarbij het gaat om de verkoop van 
bijvoorbeeld stroopwafels of energiecontracten, is een vergunning nodig. In de Heraut (en 
op de gemeentelijke website) wordt aangegeven aan welke partijen er een collecte- of 
ventvergunning verleend is. Collecteren en venten met vergunning mag alleen van 
maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 20.30 uur.  

 
Donateurs werven voor een goed doel 
Het werven van donateurs voor goede doelen is een vorm van collecteren. Daarom is ook 
hiervoor een collectevergunning vereist. Ook hierbij is het collecterooster van het CBF 
leidend.  
Geleur aan de deur? 
Komt er iemand bij u langs de deur en u vertrouwt het niet, vraag dan de verkoper om zijn 
legitimatiebewijs en de vergunning. Heeft de verkoper geen vergunning? Meld dit dan bij 
de politie via 0900-8844. 
 
Nieuwjaarsmarkt 6 januari 2020  
Op maandagavond 6 januari 2020 wordt de jaarlijkse nieuwjaarsmarkt gehouden in 
sporthal De Hokhorst. Alle verenigingen zijn aangeschreven met de vraag of zij deel willen 
nemen aan deze markt. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen terwijl u wel op de 
nieuwjaarsmarkt wilt staan dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat via 
telefoonnummer 0318-578156 of per e-mail via secretariaat@renswoude.nl. Dit kan tot en 
met 15 december 2019. 
 
Huldiging sporthelden Renswoude 
Inventarisatie Renswoudse sportsuccessen in 2019 
Tijdens de nieuwjaarsmarkt op 6 januari a.s. willen we weer stil staan bij de prestaties van 
onze sporthelden. Renswoudse sporters/teams die in 2019 een nationale of internationale 
prijs hebben gewonnen en de eerste teams van de verenigingen uit Renswoude die 
kampioen zijn geworden, worden dan gehuldigd. De Renswoudse sporters die zo’n mooie 
prestatie hebben geleverd, worden opgeroepen om zich aan te melden voor de huldiging 
tijdens de nieuwjaarsmarkt. Aanmelden kan via a.eilander@renswoude.nl of 0318-578152. 
Alle sportvereniging in Renswoude worden rechtstreeks aangeschreven. 
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Samen aan de slag voor een duurzame toekomst! 
College stelt gemeenteraad voor om de tarieven afvalstofheffingen te verhogen (gemiddeld 16% 
per huishouden). 
  
De ambities van de gemeente Renswoude op het gebied van duurzaamheid zijn groot. Drie 
duurzaamheidsthema’s staan bij ons centraal. Zo willen we zelf in onze energievoorziening 
voorzien, oplossingen bieden tegen te hete zomers en hevige regenval en we willen steeds 
meer afval gaan scheiden, zodat er minder verbrand hoeft te worden en meer grondstoffen 
overblijven. Het uiteindelijke doel is Renswoude een stukje groener te krijgen zodat ook 
onze kleinkinderen – en hun kinderen – kunnen genieten van ons prachtige dorp. Hier 
zullen we samen aan moeten werken. De ambitie op het thema afval is om in 2020 75% 
afvalscheiding te behalen en nog maximaal 100 kg restafval per inwoner in te zamelen. Om 
dit te bereiken is er per 1 januari 2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd en wordt er per 
1 januari 2020 ook een aantal wijzigingen doorgevoerd. 
 Deze ambities en de nieuwe wijze van afvalinzameling brengen kosten met zich mee. Ook 
externe factoren zorgen ervoor dat de kosten gaan stijgen: 
- recente verhoging sorteer- en transportkosten voor het PMD afval; 
- hoge vervuilingsgraad van het PMD-afval; en 
- lagere opbrengsten voor het oud-papier. 
  
Om de kosten voor de afvalinzameling- en verwerking te dekken, stelt het college van 
burgemeester en wethouders voor om de tarieven voor afstofheffingen te verhogen 
(gemiddeld 16% per huishouden). Op dinsdag 12 november werd dit voorstel besproken in 
de raadscommissievergadering. Op 10 december a.s. neemt de gemeenteraad een 
definitief besluit(vergaderstukken zijn te raadplegen via www.renswoude.nl). 
 In oktober hebben alle inwoners een brief ontvangen over een nieuwe kliko voor het 
restafval, het gft-afval en een extra kliko voor het PMD-afval. Per 1 januari 2020 moet 
betaald worden per keer dat de kliko voor het restafval aan de weg wordt gezet. De 
inwoners zijn eind november per brief geïnformeerd over de bezorging van de nieuwe 
kliko’s. 
 
Gemeentewerf sluit per 1 januari 2020 
De gemeentewerf en de groenstort (Doestterrein/Beekweide 2) sluiten per 1 januari 2020. 
Het is dan niet meer mogelijk om tuinafval, grofvuil en Klein Chemisch afval etc. in te 
leveren. 
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Ingekomen aanvraag 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 DHW- en exploitatievergunning door dhr. H. van Essen en dhr. D. van Essen 

voor het uitoefenen en exploiteren van een horecabedrijf in de inrichting op het adres 
Dorpsstraat 118  te Renswoude (ontvangen op 12 november 2019). 

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T: 0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl  
 
Reiniging en inspectie riolering 
In het kader van het beheer van de gemeentelijke riolering wordt er een gedeelte van deze 
riolering  in de kern Renswoude geïnspecteerd. Omdat deze riolering in de meeste gevallen 
onder de weg ligt, kan er verkeershinder ontstaan. Het is de verwachting dat deze hinder 
kortdurend is, en dat complete wegafsluitingen worden voorkomen. Daarnaast worden op 
een aantal plaatsen werkzaamheden uitgevoerd om de riolering beter bereikbaar te maken. 
Hiervoor moet in sommige gevallen een beperkt deel van de weg worden opgebroken. Ook 
deze werkzaamheden zullen naar verwachting kortdurend zijn, waarbij geprobeerd wordt 
om overlast te voorkomen. De werkzaamheden worden door (of namens) Van Viegen 
Riooltechniek uitgevoerd. 
 
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning  
1) Dorpsstraat 132: bouwen van een aangebouwd bijgebouw achter de woning; 

activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (ingediend op 20 
november 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 vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) 
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Verleende omgevingsvergunningen  
1) Leeuwerikweide 1 t/m 11 en 26 t/m 52: bouwen van 20 huurwoningen; activiteiten 

‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (verzonden op 19 november 2019); 
2) Oude Holleweg 54: legaliseren van een tweede uitweg; activiteit ‘maken uitweg’ 

(verzonden op 21 november 2019). 
Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling 
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op 
afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen een 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, maken van een uitweg, 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) 
 
Geweigerde omgevingsvergunning  
1) Dashorsterweg 4: het tijdelijk (gedurende een periode van 10 jaar) gebruiken van een 

agrarische opstal ten behoeve van een bouwbedrijf; activiteit ‘gebruik in strijd met 
bestemmingsplan’ (verzonden op 22 november 2019). 

Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit, kan hiertegen bezwaar indienen. 
De termijn voor het indienen van bezwaar bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van 
de dag na die waarop dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en ten minste de volgende informatie bevatten:  

a) De naam en het adres van de indiener, 
b) De dagtekening, 
c) Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en 
d) De gronden van het bezwaar.  

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van 
Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL  RENSWOUDE.  
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl) 
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Samen aan de slag voor een duurzame toekomst! 
College stelt gemeenteraad voor om de tarieven afvalstofheffingen te verhogen (gemiddeld 16% 
per huishouden). 
  
De ambities van de gemeente Renswoude op het gebied van duurzaamheid zijn groot. Drie 
duurzaamheidsthema’s staan bij ons centraal. Zo willen we zelf in onze energievoorziening 
voorzien, oplossingen bieden tegen te hete zomers en hevige regenval en we willen steeds 
meer afval gaan scheiden, zodat er minder verbrand hoeft te worden en meer grondstoffen 
overblijven. Het uiteindelijke doel is Renswoude een stukje groener te krijgen zodat ook 
onze kleinkinderen – en hun kinderen – kunnen genieten van ons prachtige dorp. Hier 
zullen we samen aan moeten werken. De ambitie op het thema afval is om in 2020 75% 
afvalscheiding te behalen en nog maximaal 100 kg restafval per inwoner in te zamelen. Om 
dit te bereiken is er per 1 januari 2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd en wordt er per 
1 januari 2020 ook een aantal wijzigingen doorgevoerd. 
 Deze ambities en de nieuwe wijze van afvalinzameling brengen kosten met zich mee. Ook 
externe factoren zorgen ervoor dat de kosten gaan stijgen: 
- recente verhoging sorteer- en transportkosten voor het PMD afval; 
- hoge vervuilingsgraad van het PMD-afval; en 
- lagere opbrengsten voor het oud-papier. 
  
Om de kosten voor de afvalinzameling- en verwerking te dekken, stelt het college van 
burgemeester en wethouders voor om de tarieven voor afstofheffingen te verhogen 
(gemiddeld 16% per huishouden). Op dinsdag 12 november werd dit voorstel besproken in 
de raadscommissievergadering. Op 10 december a.s. neemt de gemeenteraad een 
definitief besluit(vergaderstukken zijn te raadplegen via www.renswoude.nl). 
 In oktober hebben alle inwoners een brief ontvangen over een nieuwe kliko voor het 
restafval, het gft-afval en een extra kliko voor het PMD-afval. Per 1 januari 2020 moet 
betaald worden per keer dat de kliko voor het restafval aan de weg wordt gezet. De 
inwoners zijn eind november per brief geïnformeerd over de bezorging van de nieuwe 
kliko’s. 
 
Gemeentewerf sluit per 1 januari 2020 
De gemeentewerf en de groenstort (Doestterrein/Beekweide 2) sluiten per 1 januari 2020. 
Het is dan niet meer mogelijk om tuinafval, grofvuil en Klein Chemisch afval etc. in te 
leveren. 
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Verkeersbesluit Laadpaal Vendelier 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten één parkeerplaats aan de 
Vendelier te reserveren als laadpunt voor elektrische voertuigen. Aanleiding is een 
aanvraag van de huisarts aan de Vendelier. Omdat het belangrijk is dat de huisarts over 
een laadpunt dicht bij de praktijk kan beschikken, is besloten om aan dat verzoek te 
voldoen via een openbare laadpaal naast de huidige parkeerplaats van de arts. De huidige 
parkeerplaats van de huisarts komt daarmee te vervallen als een gereserveerde 
parkeerplaats.  
De laadpaal wordt gerealiseerd op de parkeerplaats naast de huidige artsenparkeerplaats 
ter hoogte van nummer 24. Het besluit treedt in werking zodra de parkeerborden (E4) met 
een onderbord met daarop de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen” zijn geplaatst. 
Genoemd verkeersbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de afdeling 
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 4 te Renswoude. Tot zes 
weken na bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar 
indienen door het indienen van een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift bij het 
college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 3927 ZL  Renswoude). 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: Bart Verhagen (tel: 06 53 15 70 79/ b.verhagen@renswoude.nl) 
of René Sennef (tel: 0318-57 81 50/gemeentewerf@renswoude.nl). 
  
Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken bekend dat: 
zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route 
gevaarlijke stoffen hebben verleend aan: 

• Primagaz Nederland B.V., Boreelplein 40, 7411 EH Deventer t.b.v. het vervoer van 
propaan – UN 1965 naar diverse locaties in de gemeente Renswoude. 

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 3 december tot en met 
14 januari 2020. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen 
bij de gemeente Renswoude, Postbus 8, 3727 ZL Renswoude. Het bezwaarschrift moet 
binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente 
zijn ingediend. 
U kunt de stukken inzien bij: 

- het gemeentehuis van gemeente Renswoude, Dorpsstraat 4 in Renswoude, 
tijdens openingstijden. 

Als u een toelichting wenst, kunt u hiervoor een afspraak maken met de Omgevingsdienst 
regio Utrecht, de heer H. Baijense, tel. 088 – 022 50 00 of per e-mail: h.baijense@odru.nl. 
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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: 

• EJ Interieurs voor het adres: 
Molenstraat 25 A en 25 B in Renswoude. De melding heeft betrekking op het oprichten 
van een bedrijf voor interieuradvies en het vervaardigen van interieurs.  

• OK Gas B.V. voor het adres: 
Oude Holleweg 45 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het plaatsen van 
twee propaantanks. 

• V.O.F. Verbeek J.G. & J. voor het adres: 
Ubbeschoterweg 10 in Renswoude. De melding heeft betrekking op herbouw van de 
door brand verwoeste pluimveestal en het verminderen van traditioneel gehouden 
vleesvarkens.  

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven 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 – 57 81 61/ 
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 – 022 50 00. 
 
La Vuelta Holanda 2020 
In 2020 komt één van de grootste wielerevenementen 
ter wereld, de Vuelta, naar Nederland. Niet één, niet 
twee, maar zelfs drie etappes van de Ronde van Spanje 
zullen in 2020 het Utrechtse en Brabantse landschap doorkruisen. De Vuelta komt op 15 
augustus ook door Renswoude (over de Hopeseweg). De organisatie van La Vuelta 
Hollandia zoekt zo’n 1.000 vrijwilligers. Kijk voor meer informatie en/of aanmelden op: 
www.lavueltaholanda.com. 
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LEERLINGEN ONS GENOEGEN GESLAAGD 
VOOR PRAKTIJKEXAMEN

Twee leerlingen van harmonievereniging 
Ons Genoegen Renswoude deden op 
zaterdag 9 november praktijkexamen in 
Rhenen. 

De kandidaten moesten voorspelen voor een 
jury. Nathan Bakker en Niels Hardon deden 
A-examen op klarinet. Nathan behaalde 
48,5 punten en Niels 46,5. De beide 
leerlingen zijn geslaagd. Met het behalen 
van het A-examen zullen deze leerlingen 
voortaan meespelen in het leerlingenorkest. 

MUZIKALE WINTERWANDELING: 
WERELDSTER

De muzikale winterwandeling op zaterdag 
21 december a.s. staat dit jaar in het teken 
van ‘Wereldster’. Deze wandeling speelt zich 
af rondom het kasteelbos en is toegankelijk 
voor jong en oud. De opening is om 17:00 
uur op het kasteelplein met een optreden 
van de Lunterse Dijkbloazers op hun 
midwinterhoorns en de jachthoornblazers. 
Vervolgens kan tussen 17:30 uur en 20:30 
uur worden gestart met de winterwandeling.

Tijdens de muzikale winterwandeling 
waant u zich als het ware in het levende 
kerstverhaal, waar de wijzen en de herders 
de ster volgen op zoek naar de pasgeboren 
Koning. Verder is er onderweg van alles te 
beleven, zoals zang- en muziekoptredens 
in het bos en in de Koepelkerk, leuke 
activiteiten in de bibliotheek, een 
speurtocht voor kinderen en de scouting en 
Grebbelounge voor de inwendige mens op 
het eindpunt van de route.

PROGRAMMA IN DE KOEPELKERK
17:30 uur: Rein van Leeuwen (orgel)
18:00 uur: Midwinterhoorns
18:10 uur: Bert van Eck (orgel)
18:30 uur:  Zangtrio Jonathan Teeuw, 

Lisanne Teeuw en Deborah 
Baelde

18:50 uur: Midwinterhoorns
19:00 uur: Jaap van Dijk (orgel)
19:20 uur:  Wim Vochteloo (organist-pianist) 

i.s.m. zanggroep Cantare
19:50 uur: Jachthoornblazers
20:00 uur: Wim Vochteloo (orgel)
20:30 uur:  Wim Vochteloo (organist-

pianist) i.s.m. zanggroep 
Cantare met samenzang 
aanwezigen

21:00 uur:  Einde afgeblazen door de 
Midwinterhoorns

Parkeren is mogelijk op de parkeerplaats 
naast de rotonde bij de Veenweg of bij het 
Dorpshart. Het advies aan de inwoners van 
Renswoude is om zo veel mogelijk lopend of 
op de fiets naar het kasteelplein te komen.

De muzikale winterwandeling is gratis. 
Uiteraard is een vrije gift voor de onkosten 
van harte welkom. U vindt een bus bij het 
kraampje van de Evangelisatie Commissie 
aan het einde van de route.

Ga ook mee op zoek naar de Wereldster en 
loop zaterdag 21 december a.s. mee met de 
muzikale winterwandeling.

Promotiecommissie en Evangelisatie 
Commissie Renswoude
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PRAAT MEE OVER ACTIVITEITEN ROND DE 
GREBBELINIE

Iedereen die wil meepraten, ideeën wil delen 
of op de hoogte wil zijn van initiatieven rond 
de Grebbelinie is op vrijdag 29 november 
tussen 14.00 – en 17.00 uur welkom op het 
Platform Grebbelinie bij Educatief Centrum 
Grebbelinie in Woudenberg. De bijeenkomst, 
met als thema Bevrijding, wordt 
georganiseerd door Gebiedscoöperatie 
O-gen in samenwerking met het gebied.

OPEN PODIUM 
Vrijwilligers, bestuurders, beheerders, 
ondernemers en andere belangstellenden 
zijn allemaal van harte welkom op de 
platformbijeenkomst. Na de verhalen van 
verschillende sprekers, is er ruimte op het 
podium voor mensen die over hun ideeën 
of initiatieven voor de Grebbelinie willen 

vertellen. Zij mogen op de munitiekist 
stappen en hun verhaal in een paar minuten 
pitchen. Daarna volgt een bezoek aan het 
Educatief Centrum en een kijkje buiten bij 
de loopgraaf en kazematten.

AANMELDEN
De middag in Woudenberg start in Hoeve 
de Beek (naast het Educatief Centrum 
Grebbelinie) en is van 14.00 tot 17.00 uur. 
Aanmelden kan op www.o-gen.nl/platform-
grebbelinie. 

DE PLATFORMBIJEENKOMST GREBBELINIE
Ieder jaar organiseert Gebiedscoöperatie 
O-gen in samenwerking met het gebied 
de platformbijeenkomst. Steeds op 
een andere locatie zodat de hele 
Grebbelinie aan bod kan komen en de 
verschillende delen kunnen leren van 
elkaar. Terugkerende elementen van het 

Voor de klusser groot 
of klein, 

kan de Sint ook bij 
De Rijg zijn

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

Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren
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programma zijn sprekers rond een actueel 
thema, korte pitches op de munitiekist, een 
buitenactiviteit en een borrel. 

VOORTGANG WERKZAAMHEDEN N224 
RENSWOUDE

VANAF AUGUSTUS 2019 VERRICHT FIRMA VAN DEN HEUVEL 
WERKZAAMHEDEN LANGS DE DORPSSTRAAT (N224) IN 
RENSWOUDE IN OPDRACHT VAN WATERLEIDINGBEDRIJF 
VITENS. DEZE WERKZAAMHEDEN BETREFFEN HET 
AANLEGGEN VAN EEN NIEUWE DRINKWATERLEIDING EN 
DUREN NAAR VERWACHTING NOG TOT EIND APRIL 2020.

VOL OP STOOM
Ondanks diverse tegenvallers, verlopen 
de werkzaamheden volgens planning. 
De nieuwe hoofdwaterleiding tot aan de 
rotonde bij de Barneveldsestraat ligt er 
inmiddels ook in. Na het nemen, controleren 
en akkoord bevinden van watermonsters 
door Vitens kan Van den Heuvel ook hier 
weer de huisaansluitingen overzetten op de 
nieuwe waterleiding.

VEEL REGEN, VEEL KABELS EN VEEL PUIN
Door de grote hoeveelheid regen van 
de afgelopen weken was het graafwerk 
lastig, evenals het werken in de sleuf. 
Daarnaast zitten er heel veel kabels en 
leidingen in de grond. Die moeten tijdens 
de werkzaamheden worden opgehangen of 
tijdelijk verplaatst. Ook blijkt er enorm veel 
puin in de grond te zitten wat het handmatig 
scheppen moeilijker en tijdrovender maakt.

VERVOLG WERKZAAMHEDEN VITENS
Vanaf begin december gaat Van den Heuvel 
de huisaansluitingen overzetten op het 
nieuwe stuk leiding. De monteurs zullen 
een afspraak maken met de bewoners 
over datum en tijd van de overzetting. 
Als alle huisaansluitingen zijn overgezet, 

wordt het volgende gedeelte van de 
nieuwe hoofdwaterleiding geplaatst. Op 
www.waterstoring.nl kunt u de actuele 
werkzaamheden van Vitens volgen en 
eventuele storingen melden.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN IN EN OM RENSWOUDE
De werkzaamheden van Vitens zijn 
afgestemd met de overige werkzaamheden 
die voor Renswoude op de planning staan. 
Het gaat daarbij om:
• Werkzaamheden van netbeheerder Stedin 
(vernieuwen van middenspanningskabels 
bij de brandweerkazerne, planning nog niet 
bekend).
• Vervangen van de riolering over een lengte 
van 30 meter langs de Utrechtseweg, buiten 
het verkeer, naast het fietspad. Uitvoering 
tussen half en eind januari 2020 in opdracht 
van de provincie Utrecht. 
• Groot asfaltonderhoud en aanleg van 
extra fietsvoorzieningen. Uitvoering in het 
2e en 3e kwartaal van 2020, in opdracht van 
de provincie Utrecht.

INFORMATIEVOORZIENING
Via de Heraut zullen we u maandelijks 
informeren over de voortgang van de 
werkzaamheden. Voorafgaande aan het 
groot onderhoud in 2020 zal de provincie 
Utrecht ook andere kanalen inzetten 
om bewoners en weggebruikers tijdig te 
informeren over de verkeersmaatregelen 
en de bereikbaarheid. In december 2019 en 
in januari 2020 zoekt de provincie contact 
met de direct aanwonenden. Voorafgaande 
aan de werkzaamheden zijn er ook 
informatiebijeenkomsten voor bewoners en 
bedrijven.

Met vragen of voor meer informatie kunt u 
terecht bij info@provincie-utrecht.nl 
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

WWW.VVRENSWOUDE.NL

RENSWOUDE -  AVW'66
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019 -  14.30 UUR

LELYSTAD'67 -  RENSWOUDE
ZATERDAG  7 DECEMBER 2019 -  14.30 UUR

RENSWOUDE -  VRC
ZATERDAG 14 DECEMBER 2019 -  14.30 UUR
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RENSWOUDSE BAKT STROOPWAFELS IN 
NAMIBIË

AFGELOPEN ZOMER ZIJN ZE GESTART MET EEN 
NIEUW PROJECT: HET OPZETTEN VAN EEN 
STROOPWAFELBAKKERIJ. GIJSBERTHA SCHOUTEN 
EN HAAR MAN JAC-LOUIS VAN ROOYEN, BEIDE 
WERKZAAM VOOR DE ST. LIGHT FOR THE CHILDREN 
NL, WILLEN DOOR MIDDEL VAN DIT PROJECT 
EEN VERSCHIL MAKEN VOOR DE MENSEN IN 
DE KROTTENWIJK VAN GOBABIS. EEN NIEUWE 
WERKPLEK ZORGT VOOR INKOMEN; EEN INKOMEN 
DAT VOOR EEN GEZIN HET VERSCHIL KAN MAKEN 
TUSSEN GEZONDHEID EN ZIEKTE, TUSSEN LEVEN EN 
DOOD.  

Het begon bij het genieten van een lekkere 
warme Nederlandse stroopwafel bij de 
koffie. Gijsbertha’s ouders waren op bezoek. 
(2017) Pratend over de stroopwafels 
kwam het idee als vanzelf: Waarom geen 
stroopwafels bakken in Namibië?! Het 
zou een mooie business kunnen worden 
dat een nieuwe impuls kan geven aan het 
project. Een bedrijf zonder winstoogmerk 
dat de plaatselijke bevolking voorziet in 
werk en inkomsten en dat tevens zorgt voor 
inkomsten voor het project zelf waardoor de 
afhankelijkheid van donaties minder wordt.

Inmiddels is de start gemaakt. Een 
businessplan is geschreven, een 
stroopwafelbakmachine is aangeschaft 
en de eerste stroopwafels zijn inmiddels 
gebakken. Het aantal pakjes ligt op 
gemiddeld 90 per week. De plaatselijke 
winkeliers zijn enthousiast. Zelfs worden 
de stroopwafels al gegeten in de hoofdstad 
Windhoek. 

Nieuwe plannen liggen al weer klaar: Het 
realiseren van een nieuwe bakruimte en het 
aanschaffen van een grotere bakmachine, 

zodat de productie omhoog kan. Het 
wachten is nu nog op de benodigde gelden. 
De totale kosten bedragen € 5000,= .

Zie voor meer informatie ook het andere 
artikel. 

DORPSBELANG RENSWOUDE VOOR 
UITBREIDING GROOT OVEREEM II

Tijdens de raadsvergadering van 5 
november stond de aankoop van 
Groot Overeem II op de agenda. Uit 
een inventarisatie was gebleken dat er 
vanuit ondernemend Renswoude zeker 
belangstelling is om zich daar te vestigen. 
Het college en met name verantwoordelijk 
wethouder Marieke Teunissen, wist een 
voorlopige koopovereenkomst af te 
sluiten met de grondeigenaren. De raad 
had de taak om te beslissen hiermee 
akkoord te gaan en zo eigendom van de 
grond te worden. Daarnaast werd om een 
voorbereidingskrediet gevraagd diverse 
werkzaamheden zoals een voorontwerp 
bestemmingsplan, stikstofberekening  
etc. op te stellen.   Allemaal nodig om het 
voorlopige positieve advies van de provincie 
om te zetten in een definitief advies. Na een 
stevige discussie kozen de coalitiepartijen 
Dorpsbelang Renswoude, CU en VVD voor 
DOEN. 

Natuurlijk zijn er nog veel onzekerheden, 
zeker in deze tijd met PFAS en de stikstof 
perikelen. Maar een zeer belangrijke stap is 
gezet en zeker in het belang van het dorp en 
zijn ondernemers.

Fractie Dorpsbelang Renswoude
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Tot en met donderdag 5 december krijgt u bij de deelnemende winkeliers bij 
besteding van iedere € 10,= een lot. Deze loten kunnen t/m donderdag 5 december 20.00 uur 
ingeleverd worden bij Coop v. Beek. Graag de loten volledig invullen. Op vrijdag 6 december 
zal om 19.00 uur de trekking van de prijswinnaars plaats vinden bij Restaurant De Dennen. 
Prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. 

De volgende ondernemers stellen een prijs beschikbaar:

 Joop van Voorthuizen Fietsen : Fiets 
 Reparatie Centrum Renswoude : LCD televisie
 Coop van Beek : 1 minuut gratis winkelen
 Hubo van Deelen : Black & Decker bladblazer t.w.v. € 99,=
 Autobedrijf Rijnders : onderhoudspakket auto
 Kapsalon La Belle : 5x gratis knipbeurt
 Van de Pavert mode : 3x een linnenpakket t.w.v. € 35,=
 Restaurant De Dennen : 2x een high tea
 de Rijg b.v. : 5x cadeaubon t.w.v. € 15,=
 Brasserie de Kraai : 5x cadeaubon t.w.v. € 10,=
 Ab Gaasbeek Makelaardij : 2x dinerbon t.w.v. € 75,=
 Kapsalon Hairdreamz : 5x gratis knipbeurt
 Cafetaria het Zwaantje : 8x cadeaubon t.w.v. € 10,=
 Bloembinderij de Agave : 10x cadeaubon t.w.v. € 7,50 
 Grand Cafe Di Tutto : 3x cadeaubon t.w.v. € 10,=
 Van Roekel Hypotheken : 5x cadeaubon de Agave t.w.v. € 20,=
 TCC Studios : rondleiding muziekstudio en een muziekbon t.w.v. € 25,=
 Bakkerij van Voorthuizen : 5x cadeaubon t.w.v. € 10,=
 Verbeek Reclame : 2x dibond plaat met foto naar keuze
 Tim’s Speelgoedboerderij : 2x cadeaubon t.w.v. € 12,50
 Eten met Smaak : cadeaubon voor proeverij div. gerechten, thuis geserveerd
 Brandhof Dier & Ruiter : 3x cadeaubon t.w.v. € 25,=
 Restaurant de Hof : cadeaubon t.w.v. € 50,=
 H. van Voorst : Brabantia keukenweegschaal en een Leifheit staafmixer
 Rochus Relatiegeschenken : 5x memobord XL
 Caravancentrum van Voorthuizen : cadeaubon t.w.v. € 75,=
 Kip van de Boer - Veldhuizen scharrelkip: 5x naturel scharrelvleeskuiken t.w.v. € 11,=
 Gijske van den Brandhof : Jemako: 5x cadeaubon t.w.v. € 20,-
 Boerengolf De Voskuilen : 2 boerenpakketten incl. voor 4 personen boerengolf
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COLLECTE VOOR 
‘LIGHT FOR THE CHILDREN NL’

In de week van 8 december zal er weer een 
collecte gehouden worden voor Stichting 
Light for the Children Nederland. 

Deze Renswoudse stichting biedt hulp aan 
verwaarloosde straatkinderen in Namibië. 
Dit werk wordt gedaan door Gijsbertha 
Schouten (oud-Renswoudse) en haar 
man Jac-Louis van Rooyen. Zij runnen 
in Gobabis het zgn. Lighthouse waar ze 
kinderen tijdelijk opvangen die geen veilige 
thuissituatie meer hebben. 

Ze doen dit werk met het grote doel de 
liefde van God in deze kinderharten te 
laten schijnen. Ook coördineren zij het 
onderwijs aan oudere straatkinderen die 
toch (weer) naar school willen gaan. Deze 
Groep-van-Hoop-kinderen worden in een 
jaar tijd klaargestoomd voor het reguliere 
onderwijs. 

Verder geeft de stichting financiële 
ondersteuning aan het project Light for 
the Children in Namibië. Dit project omvat 
een aantal preschools in de krottenwijk van 
Gobabis waar kinderen in de leeftijd van 
3 t/m 7 jaar les krijgen om voorbereid te 
worden op het gewone onderwijs. Tussen 
de middag krijgen alle kinderen een warme 
maaltijd.  In totaal bezoeken 160 kinderen 
deze scholen.

Vanuit Nederland heeft bovengenoemde 
stichting een sponsorprogramma opgezet 
voor o.a. deze kinderen. Nieuwe sponsoren 
zijn zeer welkom. 

Een hoge prioriteit heeft op dit moment 
het zoeken van nieuwe donateurs die 
meehelpen in het voorzien van het 
levensonderhoud van Gijsbertha en Jac-
Louis en hun twee kinderen. Omdat ze 
geheel afhankelijk zijn van giften, is dit voor 
het bestuur een maandelijks terugkerende 
zorg. 

Zie ook het artikel ‘Renswoudse bakt 
stroopwafels in Namibië’.

Voor meer info zie: 
www.ligthforthechildren.nl 
Voor vragen: info@lightforthechildren.nl

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

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 
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ZATERDAG 16 NOVEMBER WAS HET ZOVER! 

Sinterklaas kwam samen met zijn Pieten 
met de stoomtrein aan in Apeldoorn. Om 
15.00 uur werd hij in Renswoude verwacht 
op het Kasteelplein. De dj’s van the Dice Box 
draaiden al gezellige Sinterklaasmuziek en 
de sfeer kwam er goed in. Vanaf 14.30 uur 
stroomde het Kasteelplein al lekker vol 
en waren er al een aantal Zwarte Pieten 
aanwezig om de kinderen alvast te voorzien 
van heerlijke pepernoten zodat geen 
enkel kind vergeten werd. Daar kwam de 
stoomtrein met Sinterklaas en zijn Pieten 
onder begeleiding van de Pietenband. 
Sinterklaas werd hartelijk ontvangen door 
burgemeester Petra Doornenbal. Veel 
kinderen gaven Sinterklaas al een handje 
of hadden een mooie kleurplaat gemaakt. 
Sint en zijn Pieten verzamelden zich op het 
bordes waar we er al gauw achter kwamen 
dat Swingpiet niet zo in zijn doen was. 
Uiteindelijk werd bekend dat iedereen de 
verjaardag van Swingpiet was vergeten. 

Gelukkig kreeg hij een mooi cadeau van 
de Pietenband, de burgemeester had als 
verrassing een taart en een ketting, bijna 
net zo’n ketting als de burgemeester zelf 
heeft. Er waren heel veel kinderen die 
een prachtige bloem gemaakt hadden 
voor Swingpiet. Zo voelde Swingpiet zich 
uiteindelijk toch nog jarig!

Na de intocht werden alle kinderen en ouders 
verwacht in ’t Podium, waar we allemaal 
konden genieten van de voorstelling “Clown 
Doedel en een hotel vol Pieten”. Na afloop 
was er nog gelegenheid om met Sinterklaas 
op de foto te gaan. Er zullen die avond vast 
een hoop schoentjes gezet zijn!  

Er zijn tijdens de intocht heel veel 
kleurplaten ingeleverd. Er zaten heel veel 
mooie kleurplaten bij. De volgende kinderen 
hebben een prijs gewonnen:

Prijswinnaars kleurwedstrijd:
1-2 jarigen: Mirthe van de Burgwal 2 jaar
3-4 jarigen: Brian Mastenbroek 4 jaar
5-6 jarigen: Sacha Blaauwendraat 6 jaar
7-8 jarigen: Julia Overeem  7 jaar 

De prijswinnaars zijn inmiddels op de 
hoogte gesteld en zullen hun gewonnen 
prijs donderdag 5 december in ontvangst 
nemen bij Bakkerij van Voorthuizen.

STAMPVOL KASTEELPLEIN BIJ INTOCHT 
SINT

Je zou haast denken dat de belangstelling 
voor de intocht van de Sint en zijn Pieten 
steeds groter wordt want zaterdagmiddag 
was het kasteelplein weer stampvol. 
Kinderen, ouders en opa’s en oma’s waren 
naar het kasteel gekomen om daar de 
aankomst van de Sint mee te kunnen maken. 
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Vlak voor het kasteelhek werden de stencils 
met de Sinterklaasliedjes uitgedeeld en net 
voor het kasteelhek stonden vriendelijke 
Zwarte Pieten die zakjes pepernoten 
uitdeelden.

Vlak voordat de Sint en zijn knechten en 
de Pietenband van “Ons Genoegen” met 
de trein arriveerden was het al enorm druk 
op het kasteelplein. Ook opvallend veel 
hulp Zwarte Pieten en Sinterklazen. Menig 
kinderhart ging sneller kloppen toen de 
Sint door burgemeester Petra Doornenbal 
net voor de kasteelbrug werd opgewacht. 
Daarna worstelde de Sint zich door de 
menigte terwijl enkele van zijn Pieten al 
bezit genomen hadden van het bordes van 
het kasteel.

Sint werd verwelkom met “Sinterklaasje 
kom maar binnen met je knecht”, maar 
ook “Sinterklaas kapoentje” en “Zie ginds 
komt de stoomboot”werden gezongen 
voor de Sint die weer blij was in Renswoude 
aangekomen te zijn. Burgemeester Petra 
Doornenbal verwelkomde de Sint en hoopte 
dat hij weer een fijne tijd in Renswoude zou 
hebben. En ja, er was natuurlijk weer veel 
werk te verrichten, cadeautjes brengen in 
de schoenen van de kinderen.

Ook Swing Piet werd in het zonnetje 
gezet, want hij was jarig. Swing Piet was 
al bang dat ze hem zouden vergeten maar 
burgemeester Petra Doornenbal gaf hem 
een hele kleurrijke, mooie en feestelijke 
keten met daarop 33. Swing Piet was 
blij want ook de scholieren hadden hem 
niet vergeten een leuke, papieren bloem 
gemaakt en dus ontstond er al snel een 
hele bos. De kinderen hadden uiteraard ook 
weer gezorgd voor de nodige kleurplaten en 
mooiste vallen in de prijzen. Ook Tim Vink 

was jarig, kwam het bordes op en werd in 
het zonnetje gezet.

Na een korte route door het dorp arriveerde 
de Sint in gebouw ’t Podium waar het ook 
weer helemaal vol zat. Daar vermaakte 
Clown Doedel die werkzaam was in Hotel de 
Botel iedereen kostelijk. Alle personeel was 
ineens ziek, wie weer van de erwtensoep die 
ze de avond daarvoor gegeten hadden. En 
ja, tal van gasten wilden een kamer hebben 
dus Clown Doedel kwam in de problemen. 
  

SWINGPIET BLIJ VERRAST DOOR DE 
KINDEREN UIT RENSWOUDE!

Hallo lieve kindjes, swingpiet hier! 
Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie mijn 
verjaardag niet vergeten zijn! Ik ben nog aan 
het genieten van de intocht van sinterklaas 
op het kasteelplein. Leuk dat we samen 
konden dansen en swingen op mijn feestje 
op de nummertjes van “Feest”, en “links-
rechts”. 

Erg leuk dat jullie ook lekker geswingd 
hebben, lekker bij het podium gekeken 
naar clown doedel en na de voorstelling 
de pietendisco! Echt leuk dat jullie op mijn 
feestje waren! Ik vond het ook zo lief dat 
jullie een mooie bloem voor mij gemaakt 
hebben! Ik heb ze op de tafel liggen, en laat 
ze elke dag met trots aan Sinterklaas zien! 
Sinterklaas is ook erg trots op jullie dat jullie 
mijn verjaardag niet vergeten waren! Nou, 
ik ga weer verder genieten van de mooie 
bloemetjes en straks weer het dak op!

Fijne pakjesavond op 5 december! 
Groetjes van de Swingpiet!
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DECEMBER 
Datum Activiteit 

2 
Maandag 

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
 

3 
Dinsdag 

10.00-11.30  uur: Foto presentatie Florence door Vincent van Poortvliet 
14.00-16.30 uur: Welfare 
14.00-17.00 uur: Biljarten 

6 
Vrijdag 

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

9 
Maandag 

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
 

10 
Dinsdag 

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

13 
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 

16 
Maandag  

9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb 
 

17 
Dinsdag  

10.00 uur: Tablet café 
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade 
 

20 
Vrijdag 

10.00-11.00 uur: Inloopspreekuur Taalhuis 
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 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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EXPOSITIES BIBLIOTHEEK RENSWOUDE

In de maanden november en december 
exposeren Ingrid Nagtegaal uit Amersfoort 
en Hans van Leeuwen uit Veenendaal in de 
bibliotheek.

Ingrid heeft al eerder in onze bibliotheek 
geëxposeerd. In onze vitrines zijn 
haar antieke kerstversieringen weer 
uitgestald. Tevens heeft ze dit keer  nog 
vier kerstgroepen meegebracht. Ze zijn 
gemaakt van gips, maïsblad, papiermarché 
en plastic. De groep van papiermarché is 
gemaakt in 1920, de anderen zijn van 1950, 
1970 en 1980.

Hans van Leeuwen is na een loopbaan in 
het grafische bedrijfsleven, fulltime gaan 
schilderen. Voor die tijd werkte hij in een 
groep autodidacten onder leiding van David 
Tonnaer.

In de eerste jaren van zijn zelfstandig werken 
heeft hij bij het Utrechts Centrum voor de 
Kunsten de driejarige opleiding Beeldende 
Route gevolgd. 

Tot voor kort bestond zijn werk uit realisme 
in olieverf en aquarel. De afgelopen 5 jaar is 
hij het abstract schilderen gaan ontdekken. 
Het is verbazend wat men allemaal met verf 
kunt doen. Niet het beeld is het doel maar 
de compositie en de kleur zijn dominant 
geworden.

Hans vindt, dat een schilderij een feest moet 
zijn om naar te kijken. Voor hem is het te 
vergelijken met het luisteren naar concerten 
van Bach.

Een componist heeft noten, een kok heeft 
smaken en een schilder heeft kleuren tot 
zijn beschikking. Hoewel Hans soms een 
actueel onderwerp betrekt in zijn werk, is 
het niet maatschappij kritisch.

Beide exposities zijn zeer de moeite waard 
om te komen bekijken. Wanneer er een 
schilderij bij is wat u erg mooi vindt, bestaat 
de mogelijkheid om het te kopen.

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

Bibliotheek Renswoude, Van Reedeweg 77, 
3927BT Renswoude, Tel. O318-575151

STATIEGELDACTIE COOP/DE KLEINE WEIDE

Prachtige statiegeld actie bij onze COOP 
supermarkt in Renswoude.

Het laatste kwartaal is de donatie knop 
op de flessen automaat in de COOP 
supermarkt Renswoude bestemd voor 
Stichting Vrienden van De Kleine Weide van 
Zorgboerderij De Kleine Weide.

Zorgboerderij De Kleine Weide in Renswoude 
staat voor respect, persoonlijke zorg en 
zinvolle dagbesteding. 

De Stichting spaart voor een duo-fiets 
voor de deelnemers om bewegen meer te 
stimuleren. 

De COOP verdubbeld het bedrag ook nog 
eens!!

Lever massaal u lege flessen in en maak de 
deelnemers van de Zorgboerderij blij.
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Dorpsstraat 51

3927 BB Renswoude

     0318-574758 / 746020

        info@rcr-renswoude.net

      www.rcr-renswoude.nl

Voor reparatie en verkoop van

Audio / Video / Witgoed
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WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE      -      BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Sportfysiotherapie 
Revalidatie 
Medisch Fitness 
Echografie 
Shockwave 
Blessurepreventie 
 

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

kunnen brengen? 
Beukenlaan 46, Renswoude 

0318-576353 0686870122 
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OUDE TIJDEN HERLEEFDEN DANKZIJ 
GEORGE BAKER

Nadat enkele weken geleden Mariska van 
Kolck haar opwachting had gemaakt  bij 
Smaakidee aan de Barneveldsestraat was 
het dit keer George Baker die in Renswoude 
was om daar z’n fans, want die heeft hij nog 
steeds, en hen die wel in waren voor een 
dance party naar de zin te maken. Het was 
een zogenaamde 70’s & 80’s dance party, 
bedoeld  voor 40 jaar en ouder.

Om 20.00 uur gingen de deuren open terwijl 
om 21.00 uur het feest pas echt losbarste 
want ja, iedereen was natuurlijk gekomen 
voor het optreden van George Baker. 
Een naam in de muziekwereld die vrijwel 
iedereen wel kent. In de zaal een gezellige 
dansvloer, lichtgevend zoals velen die 
misschien van vroeger wel gekend hebben. 
Ook Dj Mucho, voor sommigen wel bekend 
als de Dj die vaak te vinden is bij Brothers 
in Bunnik was van de partij om de sfeer te 
verhogen, hij zorgde voor vlotte, gezellige 
muziek die bij menigeen bekend in de oren 
klonk. Diverse meezingers vielen bij het 
publiek zeker in de smaak.

De talrijke aanwezigen, er waren zo’n 250 
personen, werden uitstekend vermaakt en 
zeker het optreden van George Baker werd 
gewaardeerd. George Baker startte in 1967 
in de Zaanstreek met de George Baker 
Selection. De band scoorde zowel met tal 
van hits als albums en stond “Dear Ann” in 
1970 2e in de Top 100 en wist “Morning Sky” 
in 1975 zelfs de 1e plaats op die Top 100 te 
bereiken.

Ja, George Baker was in muziekland zeker 
geen onbekende deed het goed en ook 
tegenwoordig weet George Baker nog 

steeds een breed publiek te interesseren 
en dat bleek ook weer in Renswoude waar 
men genoot van bijvoorbeeld de door 
George Baker gezogen wereldhit “Paloma 
Blanca” en “Little Green Bag” Ook songs 
als “Baby Blue” en “Morning Sky” waren 
bij het enthousiaste publiek zeker niet 
onbekend, dat was wel te merken aan de 
reacties. “Save All Your Love” was ook zo’n 
song die iedereen heel goed kent. Tussen de 
bedrijven door was er voor de aanwezigen 
een lekker hapje en voor Harold Engelen en 
zijn medewerkers was het uiteraard heel 
leuk dat de reacties van de aanwezigen heel 
positief waren. Ja, men had een fijne, leuke 
en gezellige avond gehad met een duidelijke 
hoofdrol voor George Baker. Een avond die 
voor herhaling vatbaar is.

FORMULIERENBRIGADE

De formulierenbrigade van SWO-SR 
helpt inwoners bij het invullen van 
formulieren voor het aanvragen van 
inkomensondersteunende voorzieningen.

De vrijwilligers geven bijvoorbeeld uitleg 
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 10 en 
24 december 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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VAN DE BIEB:

KERSTSCHILDERIJEN OF TEKENINGEN  MAAK JIJ ER 
EENTJE?
De bibliotheek doet mee aan de Muzikale 
Winterwandeling. Het zou erg leuk zijn als we 
dan voor de ramen weer grote schilderijen of 
tekeningen met als thema kerstmis zouden 
kunnen ophangen. Liefste op A3 formaat. 
Mocht jij zin hebben wat  voor de bieb te 
maken, breng dit dan naar de bibliotheek 
dan hangen wij ze op. Iedereen die een 
tekening of schilderwerk inlevert krijgt een 
kleine traktatie van de bieb!

VERZAMELINGEN GEZOCHT
Heeft u een mooie verzameling thuis die 
u zou willen tonen in de vitrines van de 
bibliotheek, neemt u dan contact op met de 
medewerkers van de bieb. 

MUZIKALE WINTERWANDELING
De bibliotheek doet mee aan de muzikale 
winterwandeling en is open op zaterdag 
21 december vanaf 17.30 u. tot 20.30 u. 
Niet om boeken te lenen maar wel om 
te kijken en luisteren naar de Bijbelse 
voorleesverhalen en de fotopresentatie 
van Oud Renswoude. Ook is er verkoop 
van oa  diverse handgemaakte kaarten en 
geschenkartikelen en kunst uit Nederland 
en Irak.

OUDJAARSDAG
Op 31 december is de bibliotheek tussen 
12.00 en 17.00 u open. Voor 3 euro kunt u 
een lekkere kom snert komen eten. Ook 
is er koffie met een oliebol voor 1 e te 
krijgen.  U kunt ook die middag oliebollen 
en appelflappen, die u van tevoren heeft 
besteld bij Smaakidee afhalen.

DINSDAGOCHTEND 3 DECEMBER FOTO PRESENTATIE 
DOOR VINCENT VAN POORTVLIET: 
FLORENCE: BLOEIENDE RENAISSANCE
Florence is de stad van de bloeiende Italiaanse  
renaissance. De verbazingwekkende opbloei 
van architectuur en beeldende kunsten in 
het 15e eeuws Florence werd o.m. mogelijk 
door de gunstige economische ontwikkeling 
(handel en bankwezen), het goede bestuur 
(Huis Medici) en de overvloed aan artistiek 
talent.

We geven aandacht aan bijzondere 
gebouwen, de prachtige kerken, de fiere 
paleizen en de beroemde bruggen. We 
genieten vooral ook van de prachtige 
kunstwerken die in de straten, op de pleinen, 
in de kerken en in de musea te zien  zijn 
waarbij vele “grote namen” (die u niet hoeft 
te onthouden…) langs komen: Caravaggio 
(schilder), Cellini (beeldhouwer), Cimabue 
(schilder), Donatello (beeldhouwer).

Er is zoveel moois in Florence, dat we geen 
poging moeten doen “alles”  te willen zien 

 

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

 Groot Overeem 9A6  3927 GH  Renswoude  0343-480119  www.welin.nl 

 

 



de  heraut

27

en te begrijpen… dat geldt ook voor deze 
presentatie. Het gaat vooral om het samen 
genieten op dinsdagochtedn 3 december. 
Deelname kosteloos, aanvang 10.oo u. tot 
11.30 u ongeveer.

RONDLEIDING KASTEEL 
Op 17 december is er weer een rondleiding  
in het kasteel. U kunt zich als  
belangstellende  in de bibliotheek of via 
renswoude@bibliotheekzout.nl 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. Mocht deze middag 
vol zijn, gaan we een nieuwe datum plannen 
voor de rondleiding.

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,- en is voor iedereen toegankelijk!  

Elke maand weer een heerlijk soepje te 
proeven tijdens een gezellige lunch. In 
december is dat op de 10de! 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 vrijdags van 10 tot 11 uur. 
De datums zijn: 22 november, 6 december en  
20 december. 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 Taal-cafe. (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

DIGI-STERKER
De overheid doet steeds meer via het 
internet. Of het nu gaat om het doorgeven 
van een verhuizing bij de gemeente, het 
aanvragen van zorg of je belastingaangifte. 
Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend, 
daarom biedt de Bibliotheek Z-O-U-T nu 
gratis de praktische cursus DigiSterker aan. 

Wat leer je? In vier bijeenkomsten leer je 
werken met de elektronische overheid. Je 
leert hoe je handige informatie vindt en hoe 
je iets moet aanvragen bij bijvoorbeeld de 
gemeente. Ook krijg je te zien wat de overheid 
allemaal al over je weet, zoals de opbouw 
van je AOW. Verder leer je hoe je een DigiD 
kunt aanvragen en gebruiken. Praktisch en 
nuttig dus. Is dit iets voor u? Bij voldoende 
belangstelling organiseert de bibliotheek 
deze bijeenkomsten. Neemt u contact op 
met renswoude@bibliotheekzout.nl of in de 
bibliotheek.

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,-
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 KOOP ELKE DONDERDAGMORGEN 

WEER KAAS BIJ HENK SCHEER 
 
Kom kijken voelen en proeven en 
overtuig u zelf, Waarom kaas vers 

van het mes altijd lekkerder is. 
 
 
 

Henk Scheer Kaas & Zn 
Stationsweg 415 
3925 CD SCHERPENZEEL 
M: 06-54357280 
E: info@henkscheerkaas.nl 
W: www.henkscheerkaas.nl 

 

FROMAGERIE de Jean 
       Servir, adorer, apprécier! 

Biljarten kan altijd, op dinsdag tussen 14-20 
u, op woensdag en vrijdag tussen 14-17 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.

GITAARLES IN DE BIEB
Gitaar van de Sint gekregen? 
Ga meteen op les in de bibliotheek op 
les, dat kan op dinsdagmiddag/avond 
of vrijdagmiddag. Neem contact op met 
M. Wieken mwieken@gmail.com voor 
informatie. Tel: 06-42838117

24 en 31 december sluit de bieb om 17.00 
uur. Wij wensen iedereen heel erg gezellige 
feestdagen met tijd voor een goed boek!

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

NPV RENSWOUDE IS ER GRAAG VOOR U!

De NPV is in Renswoude graag aanwezig 
voor haar dorpsgenoten. Onze vrijwilligers 
staan voor u klaar om u kosteloos te helpen 
bij bijvoorbeeld de volgende dingen. 
• Zit u veel alleen en zou u af en toe een 
bezoekje van iemand fijn vinden neem dan 
contact met ons op. 
• Ook willen we graag ondersteunen in het 
ontlasten van mantelzorgers. Bent u veel 
aan het zorgen voor uw partner of naaste en 
zou u ook graag een avond in de week weg 
willen. Wij denken graag met u mee. 
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• Zoekt u vervoer van of naar het ziekenhuis 
ook daarin willen we er graag voor u zijn. En 
gaan we opzoek naar een vrijwilliger die we 
aan u kunnen koppelen. 

De NPV thuishulp is gratis hulp die wij u 
willen bieden vanuit het omzien naar elkaar.
Kent u de NPV nog niet bezoek dan eens de 
website van de npv. www.npvzorg.nl

Het tel. nummer van onze thuishulp 
coördinatoren is : 06-29297119 
Zij denken graag met u mee en zoeken naar 
mogelijkheden om u te ondersteunen. 

BOERDERIJENBOEK TE KOOP

Het jubileumjaar van de Historische 
Vereniging ‘Oud-Renswoude’ is bijna voorbij, 
maar het jubileumboek De boerderijen van 
Renswoude. Eigendom en bewoning door 
de eeuwen heen, geschreven door Egbert 
Wolleswinkel, is nog steeds te koop.

Zoekt u een mooi Sinterklaasgeschenk, dan 
kunt u het waardevolle naslagwerk waarin 
het hele buitengebied van de gemeente 
Renswoude is beschreven, nog aanschaffen 
voor € 50,- bij de volgende boekwinkels:
- Boekhandel Primera, Dorpsstraat 245, 
3925 KC Scherpenzeel
- Boekhandel Van Kooten, Zandstraat 143, 
3905 EB Veenendaal
- Boekhandel Romijn, Raadhuisplein 49, 
3771 ER Barneveld

Afhalen op Dorpsstraat 92, 3927 BG 
Renswoude kan ook, maar neem dan eerst 
telefonisch contact op via het mobiele 
nummer 0612979381.

OLIEBOLLENACTIE VOOR ADULLAM - 
GEHANDICAPTENZORG

De oliebollen en appelbeignets voor 
Adullam kunnen weer besteld worden. 
(Voor meer info over stichting Adullam zie 
www.adullamzorg.nl)

De oliebollen kosten €6,00 en de 
appelbeignets €9,50. Beiden gaan per 10 
stuks. Doet u mee?

Bestellingen kunnen tot en met  
24 december 2019 geplaatst worden bij 
Annet Flier, telefoon 06-43842444 of  
annet.flier@gmail.com.

De bestellingen kunnen worden afgehaald 
op D.V. dinsdag 31 december 2019 van 14.00 
tot 15.00 uur aan de Oude Holleweg 34 te 
Renswoude.

OPBRENGST ALZHEIMER COLLECTE 
RENSWOUDE

Van 4 t/m 9 november is er weer 
gecollecteerd voor Alzheimer Nederland.

De totaal opbrengst dit jaar in Renswoude  
is € 1224,17.

Hierbij wil ik alle collectanten en gevers 
hartelijk bedanken voor hun inzet en giften.

Vriendelijke groet Jantine van de Glind. 
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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

JUBILEUM EN DIPLOMA BIJ BRANDWEER

Eens per jaar wordt bij de Vrijwillige 
Brandweer Renswoude de jaaravond 
gehouden, de avond waarop de 
brandweerlieden maar ook hun echtgenotes 
c.q. partners maar ook de burgemeester en 
de afgevaardigde van de Veiligheids Regio 
Utrecht aanwezig zijn.

Het was dus ook dit keer weer gezellig vol 
in de kantine annex instructieruimte van 
de brandweer en wie weet was het wel 
de laatste keer dat deze avond in deze 
accommodatie gehouden werd want er 
komt een nieuwe brandweerkazerne. Wie 
weet zou dat volgend jaar al zo kunnen zijn.
De brandweeravond werd geopend 
door Elbert Pater, voorzitter van de 
brandweervereniging die iedereen 
verwelkomde, in het bijzonder burgemeester 
Petra Doornenbal en haar echtgenoot. Hij gaf 
in het kort een toelichting op het programma 
voor deze avond en gaf de microfoon over 
aan postcommandant Bert van Voorthuizen. 
In zijn toespraak maakte Van Voorthuizen 
duidelijk dat hij blij en tevreden was met het 
korps, hun inzet, studiezin etc. Oo0k ging 
hij in op de ontwikkelingen die spelen, zoals 

bijvoorbeeld de ontwikkeling van de nieuwe 
brandweerkazerne. Hij wees er op dat hier 
hard aan gewerkt wordt en dat de nieuwe 
kazerne op de huidige locatie gerealiseerd 
gaat worden. Van Voorthuizen: “Het kan dus 
best eens de laatste korpsavond in deze 
kazerne geweest zijn”. 

De stand van zaken rond de bouw van de 
nieuwe brandweerkazerne is als volgt, 
er is een voorlopige gunning gedaan aan 
Bouwbedrijf Osnabrugge in Scherpenzeel. 
Van Voorthuizen: “Ik ga er vanuit dat 
dit bedrijf de nieuwe kazerne dus gaat 
realiseren”.

Kijkend naar de bemensing van het korps 
was Van Voorthuizen een tevreden man/ 
Het is voor ons gelukkig geen probleem om 
nieuwe mensen te vinden. Daar zijn we heel 
blij mee, vaak vrijwilligers die in het dorp of 
zelfs dicht bij de kazerne wonen. Het is dan 
ook niet zo gek dat wij de snelste uitruk in de 
provincie Utrecht hebben.

Ook maakte Van Voorthuizen duidelijk dat 
er straks een 3e brandweerwagen komt en 
dus wordt daar bij de bouw van de kazerne 
rekening meegehouden.

Burgemeester Petra Doornenbal 
was blij met de inzet en studiezin 
van de leden van het korps. Heel 
belangrijk voor de veiligheid 
van het dorp. Zij zette twee 
brandweerlieden in het zonnetje, 
namelijk Martijn Wolswinkel die 
10 jaar lid was en Marinus van 
Dronkelaar  die het diploma 
c h a u f f e u r/p o m p b e d i e n d e r 
ontving. De avond werd op een 
gezellige en smakelijke wijze 
afgesloten.  
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KERSTCONCERT GROOT JOHANNES 
DE HEER KOOR

Op zaterdag 14 december geeft het Groot 
Johannes de Heer Koor een kerstconcert in 
de Fonteinkerk te Nijkerk.

Opgericht als projectkoor met zangers 
en zangeressen uit het hele land, (ook uit 
Renswoude) vertolken zij  een prachtige 
Bijbelse boodschap. Voor oudere koorleden 
laat het de muziek uit hun jeugd herleven en 
voor jonge koorleden is het een verrassende 
kennismaking met deze tijdloze, geestelijke 
muziek. O.l.v. Wilbert Magré zingen ze deze 
speciale avond liederen rondom kerst.
De avond begint om 19.30.
Passage verzorgt voor deze avond 
toegangskaarten en een bus.
Kosten inclusief busvervoer: € 16,50.

Ook niet-leden kunnen zich opgeven. 
Dit kan bij Henny Schuurman, 
e-mail:  henny@henkschuurman.nl,
tel. 06-18999682.
De bus vertrekt om 18.45 vanaf Rehoboth 
en komt ongeveer 22.00 uur op deze plek 
terug.

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@swo-sr.
nl of via de lijst, die bij de bibliotheek ligt op 
de tafel rechts bij de ingang.

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
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0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u 

verzekerd bent

u i t v a a r t z o r gu i t v a a r t b e g e l e i d e r

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

  

  

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

U bent weer van harte op 11 en 24 december 
in het Trefpunt (in de bibliotheek van 
Renswoude).

BERICHTEN VAN DE WIJKAGENT

Op vrijdag 15 november heeft er een zeer 
ernstige mishandeling plaats gevonden 
in een woning aan de van Reedeweg in 
Renswoude. Het slachtoffer is met spoed 
overgebracht naar het ziekenhuis. Het 
incident heeft een behoorlijke impact gehad 
op het slachtoffer en haar familie maar ook 
in de betreffende straat. 

De verdachte was na de mishandeling 
gevlucht. Gezien de ernst van de zaak is 
meteen zeer intensief speurwerk verricht 
naar de verblijfplaats van de verdachte. 

Uiteindelijk resulteerde dit in de aanhouding 
van de verdachte in een woning in 
Veenendaal. Onze recherche doet nu verder 
onderzoek naar de toedracht. Iedereen die 
direct of indirect geholpen heeft enorm 
bedankt. Bent u getuige geweest of heeft 
u nog informatie die wij kunnen gebruiken 
dan horen wat dat zeer graag. 

OPLICHTING:
Afgelopen week ontving ik een melding 
vanuit de supermarkt in Renswoude. Er zou 
mogelijk identiteitsfraude gepleegd zijn bij 
het ophalen van een pakket. 

Dankzij alertheid van het personeel van 
de supermarkt is het de verdachten toen 
niet gelukt. Uit onderzoek bleek het te 
gaan om identiteitsfraude en oplichting via 
marktplaats. Op vrijdag 15 november zijn 
er twee verdachten (uit Veenendaal) op 
heterdaad aangehouden bij de Supermarkt 
in Renswoude. Na de aanhouding is er nog 
gezocht in de woning van de verdachte 
naar gestolen spullen. Hier zijn meerdere 
pakketten in beslag genomen. De recherche 
doet hier verder onderzoek naar. Dank aan 
het personeel van de Supermarkt voor hun 
alertheid.

Groet IJzebrand

Uw wijkagent
IJzebrand.Havinga@politie.nl
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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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Carport te koop op van Reedeweg 
Opstal is te koop voor € 2900,-
Grondhuur aan de gem. Renswoude voor het jaar 
2020 bedraagt € 17,50 per maand
PH. Groen, Van Reedeweg 82, Tel.nr: 0642911330

Te koop: een lekker potje HONING voor de sint 
en kerst dagen, van de hobby Imker. puur natuur 
zonder toevoegingen, en voor een redelijke prijs. 
Iedere vrijdagmorgen van 10 tot 13 uur ben ik thuis, 
van Arckelweg 40, of bel even 0610515909.Groet Cor 
v. Viegen.

The Festival of nine Lessons & Carols op vrijdag 13 
december in De Koepelkerk te Renswoude. Aanvang 
20.00 uur. Meezingen met Engelse Christmas Carols. 
Lezingen als opmaat naar Kerst. Engelse koormuziek 
van o.a. David Willcocks en John Rutter. 
m.m.v. Con Amore o.l.v. Jeannette van ’t Veld en  
Rein van Leeuwen, orgel.
Na afloop koffie en thee met cake. Toegang gratis.

Ook stoere helden moeten naar bed! Pas graag op als 
u er even niet voor de kids er zelf kan zijn. Ik rook 
niet en ga graag met kinderen om. Info. 0610844593.

Parkietjes

BZA, heeft u het druk met alles in of rondom de 
huishouding? Of geeft het zo’n gevoel, dan kom ik u 
graag helpen alles schoon en fris te helpen maken.
Ik rook niet, werk netjes, met tempo en zelfstandig. 
Voorkeur, jong werkend gezin, 3-4 uur per week.
Bel gerust, 0647143678.

In de Meubelmarkt aan de kastanjelaan 2a
Donderdag, 14:00 tot 17:00 
vrijdag 10:00 tot 18:00 en
zaterdag van 10:00 tot 12:00
Ook voor een heerlijk bakje koffie met gebak kunt 
u bij ons terecht. Tevens groot assortiment met 
KERST-kerstartikelen. Kunstbomen, kerststukjes.  
Nieuwe wijnglazen 2 stuks 3 dozen voor 10 euro.

Muzikale Winterwandeling 21 december a.s.
Het programma van de bibliotheek is als volgt:
Er wordt afwisselend, ongeveer om het halve uur  
voorgelezen (door de EC) of  beelden van Oud  
Renswoude vertoond.
Verkoop van oa  diverse handgemaakte kaarten en 
geschenkartikelen en kunst uit Nederland en Irak.
De bibliotheek sluit om 21.00 u.

Hartelijk dank voor het ophalen van de gordijnen bij 
Hennie van Voorst!



Tijdens de kerstvakantie zijn wij gewoon open.*
Kom genieten bij Grebbelounge.

Tijdens de kerstdagen kunt u bij ons ook à la carte eten.

4-GANGEN DINER 29,50
P.P.

BRUNCHMENU 24,50
P.P.

Restaurant Grebbelounge
Buursteeg 2, 3927 EJ Renswoude
T 085-0410110
info@grebbelounge.nl
www.grebbelounge.nl

Openingstijden
Dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.
Keuken van 12.00 tot 21.00 uur.

*oudejaarsdag en nieuwjaarsdag gesloten.

Kerst vieren op de GrebbelinieKerst vieren op de Grebbelinie

1E KERSTDAG EN 2E KERSTDAG
BRUNCH EN DINER WINTER 

OP HET FORT

28 EN 29 DECEMBER 

Herleef de geschiedenis 
in winterse sferen 
met kraampjes, oude 
ambachten, paarden, 
historisch kampement, 
demonstratie, eten en meer.
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