
Jaargang 55  •  nr. 2  •  27 januari 2021



de  herautde  heraut

32

  
                                                    Renswoude, 27 januari 2021 

 

 
 
 
 

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

Burgerzaken:  
De afdeling Burgerzaken is beperkt open en werkt alleen op afspraak. Voor het maken van een 
afspraak kunt u tussen 9.00 en 11.00 uur bellen naar 0318-578151 / 0318-578155 of mailen 
naar burgerzaken@renswoude.nl.  
Kom niet naar het gemeentehuis als u geen afspraak hebt gemaakt. Hoewel er medewerkers 
aanwezig kunnen zijn, mogen zij alleen op afspraak werken om het aantal contactmomenten 
zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen uw begrip hiervoor.  
Wist u dat u bepaalde zaken ook thuis via de computer kunt regelen? Zo kunt u via 
www.renswoude.nl een verhuizing online doorgeven en een uittreksel digitaal aanvragen. We 
vragen u om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken, zodat u niet naar het gemeentehuis 
hoeft te komen.  
 

Dorpsteam  
Het Dorpsteam is alleen telefonisch of per mail bereikbaar (0318-578150/ 
dorpsteam@renswoude.nl ). De mail wordt dagelijks gelezen en u wordt dan zo snel mogelijk 
teruggebeld. 
 

Woningbedrijf  
Alleen spoedeisende reparatieverzoeken kunnen telefonisch worden doorgegeven. Alle overige 
reparatieverzoeken kunt u doorgeven via de gemeentelijke website: 
www.renswoude.nl/reparatie. Voor vragen over huurbetalingen of -contracten kunt u contact 
opnemen via huur@renswoude.nl.  
 

 

 

Collectevergunningen 
31-01 t/m 6-02 Hersenstichting 

Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl  

Installatie kinderburgemeester Daantje Kluts 
In de vorige Heraut informeerden we u al dat kinderburgemeester Daantje Kluts tijdens de 
raadsvergadering van 19 januari geïnstalleerd zou worden. Omdat de raad vanwege de 
corona-maatregelen al geruime tijd digitaal bijeen komt, werd Daantje tijdens de vergadering 
onder de hoede van burgemeester Doornenbal 
genomen in de burgemeesterskamer op het 
gemeentehuis.  
Ook Daantje zal als kinderburgemeester een 
ambtsketting dragen tijdens gelegenheden waar dit 
gewenst/ gepast is. Deze is nog in de maak, en volgt 
later dit jaar, maar dat maakt Daantjes installatie 
tijdens de raadsvergadering zeker niet minder 
officieel! 

Gemeentenieuws 27 januari 2021 
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‘Ervaring en Doorgaan’                                                    
Sinds 2003 wonen wij nu in Renswoude en voelen wij ons een echte 
Renswoudenaar. Dat is mede te danken aan de betrokkenheid bij de 
politiek en de grote betrokkenheid van onze inwoners. Op een dag vroeg 
mijn buurman of ik iets in de politiek zou willen betekenen. Er was een 
mogelijkheid om zitting te nemen in een raadscommissie. Eigenlijk zou ik 
een ieder, jong of oud, willen aanraden dit ook eens te overwegen. In 
deze commissie, die vooral ging over het Sociaal Beleid, heb ik ervaren 
en geleerd hoe leerzaam deze jaren waren. Je krijgt de mogelijkheid om 
deel te nemen aan discussies en kunt vragen stellen die je een beter 
zicht geven op de problematiek. En dat alles in een veilige en zeer 
betrokken situatie. Het heeft mij in mijn verdere politieke ontwikkeling 
zeer geholpen. 
 
Bij mijn start als wethouder kreeg ik meer direct te maken met het gemeentelijk apparaat. Ik trof 
betrokken en enthousiaste medewerkers en een bestuur die zeker, na de strijd om de 
zelfstandigheid, zoekende waren naar een nieuwe strategische visie om Renswoude 
toekomstbestendig en zelfstandig te houden. Dit was en blijft een enorme uitdaging. Gesteld 
kan worden dat met de bouw van een nieuw gemeentehuis en de inrichting van een op de 
toekomst gerichte organisatie een belangrijke stap is gezet. Het is de uitdaging om hier een 
succes van te maken. 
 
Er wordt ook veel gevraagd van onze inwoners die elk hun eigen verdriet en problemen hebben. 
Denk aan de kinderen die niet naar school kunnen en waarbij de ouders met al hun overige 
taken ook hun kinderen moeten begeleiden. Laat ons hopen dat alle maatregelen en het vaccin 
ons weer meer ruimte geven. 
 
De coronatijd is een uitdaging voor het Sociaal Domein. Op alle manieren proberen de 
medewerkers van het Dorpsteam hun taken ten volle te vervullen en contact te houden met hun 
cliënten. Het is een handicap dat we geen fysiek contact kunnen hebben met onze partners en 
groepen vrijwilligers. Met Teams gaan we toch ook in overleg met al onze partners en houden 
dan toch een breed overleg met alle verenigingen en betrokkenen. 
 
Het is nu moeilijk voor te stellen, maar het is verstandig als we nu al gaan nadenken over de 
post-coronatijd. We moeten ons volledig inzetten op al de zaken die we ook na coronatijd nog 
willen. Dat geldt voor de voorzieningen die we in stand willen houden. Verenigingen die ook 
weer door willen gaan en nu hun leden willen behouden. Maar ook aandacht voor al die 
mensen die de gevolgen van de crisis moeten verwerken of er bovenop moeten komen. Dit 
vereist aandacht van ons allen. 
 
 
 
Arnout Wijs 
Wethouder Sociaal Domein 
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- op die dag zijn werkelijke woonplaats buiten Nederland heeft en niet is ingeschreven in 
een Nederlandse gemeente. 

Om te kunnen stemmen moet een verzoekschrift worden ingediend bij burgemeester en 
wethouders van de gemeente 's-Gravenhage. Het registratieformulier (model D 3-2) kunt u 
downloaden van https://www.denhaag.nl/ onder ‘Kiezers buiten Nederland’. 
 
Het is ook verkrijgbaar: 

- bij de consulaire post waaronder de woonplaats van de verzoeker ressorteert of 
- bij de vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao of Sint Maarten. 

 
In het registratieformulier geeft de kiezer aan op welke wijze hij zijn stem uitbrengt: per brief, bij 
volmacht of in persoon in Nederland in een stembureau naar keuze.  
 
De verzoekschriften moeten uiterlijk 3 februari 2021 zijn ingediend. 
 
Voor meer informatie kunt u: 

- kijken op https://www.denhaag.nl/ en zoeken op ‘Kiezers buiten Nederland’ of 
- contact opnemen met de afdeling ‘Kiezers Buiten Nederland (KBN)’ (Postbus 84008, 

2508 AA Den Haag, telefoon (070) 353 44 00, e-mail: kbn.verkiezingen@denhaag.nl).  
 
Plaats:    Renswoude                                               De burgemeester voornoemd, 
Datum:  20 januari 2021                                           P. Doornenbal-van der Vlist 
 

 
 
De burgemeester van Renswoude maakt bekend, dat voor de de verkiezing van: de leden van 
de Tweede kamer der Staten-Generaal op 17 maart 2021 in de volgende lokaliteiten een 
stembureau is gevestigd. 
 

Nr Aanduiding stembureau Adres stembureau 
1 Gemeentehuis (tijdelijk) Lijsterbeslaan 18 Renswoude 
2 Gebouw Rehoboth Taets van Amerongenweg 80  
3 Gebouw ‘t Podium Nijborg 2 Renswoude 

 
De stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen. 
Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in welk van de stembureaus de stem uit te brengen. In 
verband met de covid-19 maatregelen verzoeken wij u uw stem uit te brengen op het 
stembureau welke op uw stempas staat aangegeven. Als u gaat stemmen moet u naast uw 
stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u 
niet stemmen. 
 
Vervroegd stemmen: Als u zich kwetsbaar voelt, vanwege uw gezondheid, heeft u de 
mogelijkheid om op maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021, in het stemlokaal: 
Gemeentehuis , Lijsterbeslaan 18, eerder uw stem uit te brengen. 
 
De openingstijden van de stemlokalen zijn 07.30 tot 21.00 uur.  
 
Nadere inlichtingen worden verstrekt door de afdeling Dienstverlening, Gemeentehuis 
Renswoude, Lijsterbeslaan 18 te Renswoude. 
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Besluitenlijst gemeenteraad 19 januari 2021 
 
Agendapunt Voorstel Besluit 
2 Vaststelling agenda Ongewijzigd vastgesteld. 
3 Installatie Kinderburgemeester Daantje Kluts is geïnstalleerd als 

eerste kinderburgemeester van 
Renswoude 

5 Vaststelling verslag en besluitenlijst 
raadsvergadering 8 december 2020 

Verslag met tekstuele wijziging 
vastgesteld. 
Besluitenlijst ongewijzigd 
vastgesteld. 

6 Ingekomen stukken en mededelingen Afdoening conform voorstel. 
7 Raadsvoorstel inzake de kadernota 2022 

van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
Conform voorstel met algemene 
stemmen besloten een zienswijze 
kenbaar te maken. 

8 Raadsvoorstel tot vaststelling van het 
bestemmingsplan Utrechtseweg 11 

Conform voorstel met algemene 
stemmen vastgesteld. 

9 Raadsvoorstel inzake beleid perifere 
detailhandelsvestigingen (PDV) regio 
Foodvalley 

Conform voorstel met algemene 
stemmen besloten om geen 
wensen en/of bedenkingen 
kenbaar te maken. 

 
 

 
 
 

Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten 
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, 
ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning(en) zijn verleend: 

▪ Vergunningen voor het inzamelen van textiel/kleding aan de volgende organisaties 
(verzonden op 20 januari 2021); 

o Ver. Paardrijden Gehandicapten Ondersteuning, maart 2021; 
o Terre des Hommes, mei 2021; 
o Hartstichting, juni 2021; 
o Jantje Beton, september 2021; 
o Nierstichting, november 2021. 

Voor meer informatie: mw. S. Tsang, tel. 0318-578150 of s.tsang@renswoude.nl  
 

 
 
 
Stemmen per brief Nederlanders wonend buiten Nederland  
De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat het stemmen per brief 
toegestaan is aan de kiezer die: 

- op de dag van de stemming (17 maart 2021) 18 jaar of ouder is en  
- op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) Nederlander is en 
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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: 
 

•  V.O.F. Wolleswinkel – Hanskamp voor het adres: Barneveldsestraat 37  in 
Renswoude. 
De melding heeft betrekking op het verplaatsen van de melkstal naar de opslag/berging 
met achter de melkstal een wachtruimte. 
 

• J. Robbertsen voor het adres: 
Groeperweg 17 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het veranderen van de 
veehouderij. 
 

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, kunt een afspraak maken met de afdeling Fysiek en Sociaal Domein, 
taakveld milieu c.van.den.heuvel@renswoude.nl  
Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht Team 
Bedrijfsvoering (op werkdagen van 08:30 tot 12:30 uur en van 13:30 tot 17:00 uur), tel: 088 – 022 
50 00. 
 
 
 
 

Besluit vertrokken naar Land Onbekend 
Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken is gebleken dat onderstaande perso(o)n(en) niet 
meer woont op het adres waar hij volgens de Basisadministratie Personen (BRP) ingeschreven 
staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om van de onderstaande 
perso(o)n(en) gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land. 
 
Geslachtsnaam en voorletters - Datum voornemen 

• P. Verhoef – 16-12-2020 
 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes 
weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. 
 
In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende: 

▪ Uw naam ,adres, datum en ondertekening; 
▪ Een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is; 
▪ De  reden waarom u bezwaar instelt. 

 
Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt, kan bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een voorlopige 
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voorziening ingediend worden, Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het adres daarvoor is 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
 

 
 
Aangevraagde omgevingsvergunning 
 
1) Grote Fliertsedijk 4: wijzigen van milieuvergunning; activiteit ‘veranderen inrichting (milieu)’ 

(ingediend op 19 januari 2021); 

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 een afspraak maken met de afdeling Fysiek en Sociaal Domein, taakveld VTH van 
het gemeentehuis van Renswoude. 
Voor meer informatie: tel. 0318- 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl 

 
 
 

Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
1) Barneveldsestraat 39: kappen 2 populieren; activiteit ‘kappen’ (verzonden op 15 januari 

2021); 

2) Buursteeg 4: kappen 25 beuken; activiteit ‘kappen’ (verzonden op 15 januari 2021); 

3) De Kweek 18: aanbouw halletje; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 19 januari 2021); 

4) Nijborg 1-5: veranderen van de inrichting i.v.m. reeds vergunde nieuwbouw; activiteit 
‘veranderen inrichting, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)’ (verzonden op 19 
januari 2021). 

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Fysiek en 
Sociaal Domein, taakveld VTH van het gemeentehuis van Renswoude (op afspraak). Bent u 
belanghebbend en heeft u bezwaar tegen een verleende vergunning, dan kunt u binnen 6 
weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 
3927 ZL in Renswoude).  
Een omgevingsvergunning voor het bouwen treedt in werking met ingang van de dag na de 
genoemde verzenddatum. Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend 
belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (Afdeling Bestuursrecht, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht). Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt de 
vergunning pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. 
Voor meer informatie: tel. 0318-578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl 
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PUZZEL SPEURTOCHT KERST

Op 23 t/m 27 was de ‘kerst puzzel 
speurtocht’ van de Interkerkelijke 
Evangelisatie Commissie.

Het was een groot succes, de speurtocht 
is door ruim 200 groepjes kinderen 
gelopen! Sommigen zelfs ’s avonds in het 
donker of in de regen. De meeste kinderen 
hebben gezellig met ouders, opa/oma 
of broertje en zusjes gelopen. Nadat de 
route was gelopen moest er soms thuis 
nog gepuzzeld worden om tot het juiste 
antwoord te komen. 

In totaal hebben we 31 goede inzendingen 
(namens groepjes kinderen) ontvangen! 
Super goed gedaan allemaal! De oplossing 
van de speurtocht was: Als je koning Jezus 
kent is het pas echt Kerstfeest!

Uit de goede oplossingen hebben we een 
winnaar geloot, dat is geworden Mirthe van 
de Burgwal van 3 Jaar (met hulp van haar 
broer). Daarnaast hebben we heel veel 
positieve reacties en leuke originele foto`s 
ontvangen! De foto`s zijn op Facebook 
geplaatst, en de foto met op 15 januari 
de meeste Likes (35!) was van 
Romée v. Hoeflaken met haar 
nichtje van 5 jaar oud. Bij de 
winnaars wordt een prijsje thuis 
bezorgd.

Namens de Interkerkelijke 
Evangelisatie Commissie 
www.facebook.com/
EvangelisatieCommissie-
Renswoude

SNEEUW MAAR VAN KORTE DUUR

En ja, eindelijk was de sneeuw daar dan 
toch nog. In de regio wat laat in de middag 
en voordat de jeugd met een slee er op 
uit kon was het al avond geworden. De 
sneeuw viel mondjesmaat maar op een 
zeker moment was er toch genoeg voor 
de jeugd om naar buiten te gaan. De slee 
kwam te voorschijn en vader of moeder 
liep er voor. Het was even genieten en hier 
en daar zag je ook een enkeling snel een 
sneeuwpop maken. Sneeuw werd soms 
van een andere plek per slee aangevoerd 
en even later stond daar de sneeuwpop, 
die nu al weer veel moeite heeft om de 
benen er onder te houden.
Al snel verschenen ook de sneeuwruimers 
en die gingen al snel de weg op, zout werd 
gestrooid en op sommige plaatsen werd 
zelfs de sneeuwschuiver ingezet om het 
allemaal maar zo schoon mogelijk te 
houden. 
Ja, even was het winter, genoot men van 
de sneeuw maar helaas voor de jeugd zal 
die snel verdwenen zijn. Weggebruikers 
die morgen weer de weg op moeten, zullen 
daar duidelijk minder moeite mee gehad 
hebben. 
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VAN DE BIEB:  

TOT 9 FEBRUARI IS DE BIBLIOTHEEK ZOUT GESLOTEN.  
EVENTUELE VERLENGING NAV VERLENGING VAN DE 
HUIDIGE LOCKDOWN MELDEN WIJ OP ONZE WEBSITE.

Gelukkig kunnen er wel van tevoren 
gereserveerde materialen worden 
afgehaald in de diverse vestigingen (zie 
daarvoor onze website). Voor Renswoude 
is dat op woensdagen tussen 12 en 18 
u.  Als u bericht hebt ontvagen dat er 
materialen klaar staan bent u welkom deze 
op te komen halen.

Ook kunt u via onze website 
verrassingspakketten aanvragen of ons 
mailen met uw wensen,  wij doen er graag 
ozzeel mogelijk aan om u van voldoende 
leesvoer te  kunnen voorzien.

In deze tijden mag u 20 materialen op uw 
pas hebben en alles wordt verlengd of 
uitgeleend tot 26 januari. Per pas kunnen 
5 materialen worden aangevraagd. Bij 
problemen neem contact op.

INLEVEREN
Boeken enz. kunt u tussendoor in onze 
brievenbus inleveren m.u.v. rondom Oud 
en Nieuw, dan zit de bus dicht. 
 
ONLINE BIBLIOTHEEK 
Als lid kan je e-books en luisterboeken 
lenen en luisteren via onlinebibliotheek.nl. 

De online bibliotheek biedt ruim 32.000 
e-books en 4.300 luisterboeken. 

Nog geen lid?  Online aanmelden kan. 
Kijk voor de voorwaarden op onze 
abonnementenpagina. 

EEN NIEUWE APP: TIJDSCHRIFTENBIEB
Lees tijdschriften op je telefoon of tablet. 
Van AutoWeek tot Yoga Magazine. De app 
is gratis als lid bent van de Bibliotheek! 

Welke tijdschriften vindt u allemaal in deze 
app? World of Culture, Ariadne at Home, 
AutoWeek, De Wereld van Wandelen, Eigen 
Huis & Interieur, Flair,  Happinez, Happi.
kidz, Margriet, Nouveau,  Psychologie 
Magazine,  Steden!, Story, Viva,Vrij 
Nederland en Yoga Magazine.

BOEK AAN HUIS  
Mochten er mensen zijn die nog niet 
naar openbare ruimtes als de bibliotheek 
kunnen of willen komen, laat het ons 
weten, daar brengen wij uw boeken. 

Bel de bibliotheek: 0318 575151 of mail 
renswoude@bibliotheekzout.nl  
 
Alle overige activiteiten liggen voorlopig 
stil tot 9 februari 2021. 
 
VRAGEN? 
Onze klantenservice is dagelijks van 10:00 
- 16:00 bereikbaar op 0343-760020 

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

EM Pater

* ZONNESCHERM * ROLLUIK * MARKIEZEN

* SCREENS * HORREN * ROLGORDIJNEN

* HOUTEN JALOEZIEËN * PLISSEGORDIJNEN

NIEUW
GLAZEN 
SCHUIF-

WANDEN

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

 

 

  

 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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ONLINE-SENIORENAVOND 17 FEBRUARI

Normaal is op 31 januari de seniorenavond 
ter ere van de verjaardag van Prinses 
Beatrix. Alleen dit jaar valt dit op een 
zondag en daarom gaan we deze avond 
verplaatsen naar woensdag 17 februari. 
Wat we gaan doen? Een online pub-quiz!
We hebben de smaak na de online bingo 
te pakken! Na alle goede reacties kon een 
vervolg niet uitblijven en daarom zijn wij 
bezig om een hele gevarieerde vragenlijst 
samen te stellen die we via teams online, 
gaan stellen. Denk aan vragen over sport, 
politiek, geschiedenis, muziek en natuurlijk 
vragen over Renswoude. Eind van de 
middag bezorgen wij iets lekkers voor bij 
de koffie en een lijst om de antwoorden 
in te vullen. Inloggen kan vanaf 18.00uur 
en kan als het niet lukt, een helpdesk 
ingeschakeld worden. Vanaf 19.00 uur 
begint de quiz en die zal ongeveer rond 
20.00 zijn afgelopen. 

MEEDOEN? 
Stuur een mail naar info@ovrenswoude.nl  
met je naam, adres, mailadres en het 
aantal mensen waarmee je de quiz in 
huis doet, dan kunnen wij genoeg lekkers 
brengen op woensdag 17 februari. In de 
week voor de 17e ontvangen jullie een mail 
met de link om deeltemen aan de online 
meeting via Teams.

ONLINE LEDENVERGADERING 
ORANJEVERENIGING RENSWOUDE 
22 FEBRUARI

Het bestuur van de Oranjevereniging 
Renswoude nodigt al haar leden uit voor 
de algemene ledenvergadering. Een 
ledenvergadering is een verplichting 
binnen een vereniging en omdat in de 
nabije toekomst dit in een ruimte met 
elkaar niet mogelijk is, is uitstellen geen 
optie meer en zal deze nu online plaats 
vinden op 22 februari. Om 20.30 uur zal 
de voorzitter de vergadering openen en 
iedereen die lid is, is welkom. 

Tijdens de vergadering blikken wij nog 
eens terug op het bizarre jaar 2020 en 
bespreken wij de aankomende activiteiten 
voor 2021 voor zover als dat mogelijk is. 
Dit is ook een moment waarop je stem 
kan laten horen als lid maar als je alleen 
wil meeluisteren ben je ook van harte 
welkom. Wil je de online ledenvergadering 
bijwonen, stuur dan een mail naar  
info@ovrenswoude.nl en wij sturen in 
de week voor de vergadering een link 
om deel te nemen aan de algemene 
ledenvergadering via Microsoft Teams.
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vertoont kan worden is de vraag, dat hangt 
af van de gemeente. Maar ook momenteel 
kan er nog heel weinig, daar zijn ook wij ons 
goed van bewust.”

Dikkie: “We hebben er nog aan gedacht 
om degene die meegewerkt hebben aan 
dat interview over de oorlogsjaren in kleine 
groep bijeen te brengen. Maar vergeet niet, 
het zijn allemaal oudere en dus kwetsbare 
mensen. Op een zeker moment bekroop 
me de angst en dacht ik, het zal toch niet 
gebeuren dat er iemand ziek wordt. Dus 
hebben we daar toen ook maar van af 
gezien”. In maart staat de jaarvergadering 
van “Oud- Renswoude” gepland, dan zou 
de aftrap van 75 jaar bevrijding gegeven 
kunnen worden. Dikkie: “Daar hebben we 
ook weer vanaf gezien en is dit uitgesteld. 
Nog teveel onzekerheden”.  
Ook de voorzitter van “Oud- Renswoude”  
is heel duidelijk, “We snakken naar het 
ontmoeten van onze leden. Het enige wat 
we nog kunnen doen is het uitgeven van ons 
informatieblad. Dat maken we maar zo dik 
mogelijk, ja, we kunnen ook weinig anders”. 
Ze vertelt dat men als bestuur wel vergadert, 
nee, niet bij elkaar maar op afstand. Ook de 
Oudheidkamer is al geruime tijd dicht. “Kijk, 
hier kan je die 1½ meter regel helemaal niet 
handhaven, dat lukt gewoon niet  Dan is het 
onbegonnen werk”. 

In het kader van NL Doet heeft “Oud-
Renswoude” wel een aanvraag ingediend 
maar ook dan is het de vraag wat er wel en 
wat niet kan. Dikkie: “Ook wij hadden het 
natuurlijk heel graag anders gezien”.

ALBUM MET HISTORISCHE FOTO’S
In de Coronatijd heeft Dikkie van den 
Brandhof wel kunnen vermaken. Arnold 

van Beek van Supermarkt Coöp. had haar 
namelijk gevraagd om (in het kader van 
700 jaar Renswoude) oude foto’s bijeen 
te zoeken voor een uit te geven album 
met 180 historische foto’s. Dikkie van den 
Brandhof: “Ik heb daar ja op gezegd en ben 
aan de slag gegaan. Ik ben daarbij begeleid 
door een bureau uit Rotterdam. Ik heb zo’n 
twintig thema’s over Renswoude gezocht 
en die foto’s moeten natuurlijk wel voorzien 
worden van een bijschrift.”
 
Kijkend naar die thema’s, waar moeten 
we dan aan denken? Dikkie: “Je moet 
dan denken, aan scholen, beroepen, 
historische gebouwen, kerken, het kasteel, 
de oorlogsjaren, verenigingen etc. om even 
enkele voorbeelden te noemen. Het was 
voor mij een leuke uitdaging, maar het 
karwei is geklaard.”

Een gesprek met Arnold van Beek van 
Supermarkt Coöp. maakt duidelijk dat 
ook Arnold aan het 700 jarig bestaan van 
Renswoude in 2021 gedacht had. “Al eerder 
heb ik een album met foto’s het licht laten 
zien. Dat hield toen verband met het jubileum 
van de Voetbalvereniging Renswoude. Toen 
ik aan het nieuwe album dacht, dacht ik 
gelijk aan de Historische Vereniging “Oud-
Renswoude”. Ook nu kunnen klanten de 
foto’s, die in dat album horen sparen bij de 
boodschappen. Ik denk dat er een grote 
doelgroep is die dit weet te waarderen. In 
maart weet ik waarschijnlijk wel meer en 
mogelijk dat het dan in april uitgegeven gaat 
worden. Alles ligt gelukkig, ondanks alle 
problemen, toch goed op schema. Het was 
mooi dat “Oud- Renswoude” daaraan z’n 
medewerking heeft willen gegeven. Zodra 
alles in kannen en kruiken is, trek ik weer 
aan de bel”, besluit Arnold van Beek.  

VIERING 75 JAAR BEVRIJDING VIEL IN HET 
WATER, HOE NU VERDER MET 700 JAAR 
RENSWOUDE

Het was allemaal keurig voorbereid door de 
Historische Vereniging “Oud-Renswoude”, 
de viering van 75 jaar bevrijding die in 
2020 had moeten plaatsvinden. Men 
had zelfs een groep Renswoudenaren en 
oud-Renswoudenaren geïnterviewd in de 
bibliotheek. Zij hebben daar hun verhaal 
gedaan over de oorlogsjaren en wat zij 

zoal meegemaakt hadden in die moeilijke 
jaren. De film die daarvan gemaakt was 
zou in 2020 getoond worden aan de groter 
publiek. Maar ja, het Corona virus gooide 
alles radicaal overhoop, vrijwel niets was 
nog mogelijk dus ook die viering van 75 jaar 
bevrijding in Renswoude niet.

Voorzitter Dikkie van den Brandhof van de 
historische vereniging “Oud-Renswoude”: 
“ja die film ligt nog steeds op de plank. 
Misschien wel onder het stof. Wanneer die 
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VIERING 700 JAAR RENSWOUDE NAAR 
LATERE DATUM VERSCHOVEN

Velen zullen zich de festiviteiten rond 650 
jaar Renswoude, in 1971, nog best kunnen 
herinneren. Renswoude vierde feest en 
hoe, op allerlei manieren werd er gefeest. 

Zo was er bijvoorbeeld een hele mooie 
optocht door het dorp, was er bijvoorbeeld 
een optreden van een steelband in het 
kasteelpark, waren woningen versierd, 
tijdelijke luiken aangebracht, kilometers 
lampjes door de straten opgehangen etc.

Grote organisator achter deze festiviteiten 
was de toenmalige voorzitter van de 
historische vereniging “Oud- Renswoude”, 
Sjoerd Laansma. Hij wist, samen met 
een grote groep mensen Renswoude in 
beweging te krijgen, iedereen warm te 
maken voor een groots opgezet feest. 

Er was een comité gevormd en de 
openingsceremonie vond plaats voor het 
kasteel waar toen ds. Lambertus van de 
Peut, zittend op een paard, als ridder een 
oorkonde voorlas uit 1321. En ja, iedereen 
zal zich ook het toneelstuk dat door de 
toneelvereniging T.I.P. (Tot Ieders Plezier) 
opgevoerd werd voor de geest kunnen 
halen. Momenten uit de geschiedenis 
van Renswoude passeerden de revue en 
spelers waren toen o.a. J.J.C. Baron Taets 
van Amerongen als burgemeester, Jo van 
de Pol- van de Broek als keukenmeid en 
o.a. Geurt Moesbergen. Allemaal bekende 
Renswoudenaren. 

700 JAAR RENSWOUDE IN 2021, MAAR OOK EEN 
FEEST?
Dat de festiviteiten rond 700 jaar 
Renswoude er aan zaten te komen was 
bij menigeen wel bekend. Burgemeester 
Petra Doornenbal: “Om de festiviteiten 
hiervoor goed te kunnen organiseren 
waren we vorig jaar in januari en februari 
al aan het brainstormen: hoe, wanneer en 
welk type festiviteiten enz. We hadden een 
mooie groep enthousiaste mensen bijeen 
die ervaring hebben in het organiseren 
van evenementen, ondernemend zijn 
en vol goede ideeën zitten. Met dat 
enthousiasme zaten we op 10 maart 
2020 bij elkaar”.

Ja, toen ineens kon er weinig meer, 
iedereen kreeg te maken met de Corona 
uitbraak.

“We hebben elkaar niet meer kunnen 
ontmoeten. De onzekerheid is te groot 
om aan data te denken en om zaken vast 
te leggen. Pas als er meer inzicht is in 
het echt veilig kunnen doorgaan van een 
feest, gaan we verder. Ik hoop dat dit kan 
met ongeveer dezelfde groep mensen. Ik 
kan niet in de toekomst kijken en hoop van 
harte dat de Britse mutatie van het virus 
buiten onze regio blijft, en voor de zomer 
alle inwoners zich hebben kunnen laten 
vaccineren. In dat geval zouden we na 
deze zomer meer mogelijkheden mogen 
verwachten”, zo vertelt burgemeester 
Petra Doornenbal. Het is dus afwachten 
geblazen, maar ach, wat in het vat zit 
verzuurd niet”.
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• Bedrijfsovernames
•     Arbeidsrecht
•     Contracten maken en beoordelen
•     Ondernemingsrecht
•     Huurrecht
• Incasso’s

Neem vrijblijvend contact op met mr. M. Rebel.

Juridische hulp 
voor het mkb

Juridische hulp 
voor het mkb

Vendelier 81
3905 PD Veenendaal 

 Postbus 649  
3900 AP Veenendaal

0318 24 83 05
m.rebel@vanbraakjuristen.nl 

adres post tel
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UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude  GEWIJZIGDE UITERSTE
REDACTIE- EN ADVERTENTIEADRES: Esther Hoogstad, 0318 544 666 INLEVERDATUM KOPIJ:
E-MAIL: heraut@ondernemersverenigingrenswoude.nl | Verschijnt iedere 14 dagen (woensdag) DONDERDAG 4 FEBRUARI
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

Gezocht: Nette, zelfstandig werkende, volwassen 
dame die als interieurverzorgster ons huis helpt 
schoonhouden. Graag overdag op dinsdag of 
woensdag. 1x per week 2 uur.
Bij interesse kan je ons een berichtje sturen of in de 
avond bellen: 06-30848186.

De maandelijkse inzameling van het oud papier door 
de Hervormde Gemeente in Renswoude is door de 
corona restricties komen te vervallen.
De eerstvolgende inzameling staat nu gepland op 
zaterdag 27 februari.

Zoekt u een ervaren spontane meid van bijna 16 jaar 
die uw huis lekker schoon houdt? 
Tijden en dagen in overleg. 
Bel of app mij dan: 0622016716 
Te huur, appartement van Reedeweg 99, 
100 m2 - 2 sl. kamers en berging.
Beschikbaar plus/minus half maart.
Tel: 0318-574991

Kunstwerkjes voor de brievenbus.
Breng een glimlach op het gezicht in deze Coronatijd
En stuur een kaartje.
Handgeschilderde kaarten € 2,95 p.st.
Tel. 06-48155058

 
 
Fysiotherapie 
Manuele therapie 
Sportfysiotherapie 
Revalidatie 
Medisch Fitness 
Echografie 
Shockwave 
Blessurepreventie 
 

Wist u dat wij middels 
 echografie (bijna) alle  

klachten in beeld kunnen brengen? 

Beukenlaan 46, Renswoude 
0318-576353 

www.fysio-vallei.nl 

Dorpsstraat 73 - 3927 BB  Renswoude
Telefoon: 0318 - 572 951 / 06 - 53 247 267
Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Vertrouwd adres
in Renswoude

Adv. AGM (kl) A6-li 2020-02.indd   1 16-12-20   09:56



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 25 januari t/m 31 januari 2021. Week 04. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

  Alle gesneden 
stamppotgroenten

2 zakken/schalen 
à 250-1000 gram

combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

 2.18

 1.09

_

_
 5.58

2 .79

Coop roomboter 
croissant naturel

4 stuks

Coop roomboter 
croissant naturel

 2.36 1 .182+2 GRATIS

 Almhof yoghurt 
 beker 450/500 gram 

1.25

1.59  0.99

Top! van Coop 
Noord-Hollandsche 
gesneden 48+ kaas

jong, jong belegen, belegen, 
extra belegen of oud

100 gram vers verpakt

1.44

1.62  0.99

 Rundergehakt 
naturel/gekruid pak ca. 500 gram

Verse worst fi jn/grof pak ca. 500 gram

Runderhamburgers pak 4 stuks

Kip cordon bleu pak 2 stuks

Rookworst fi jn/grof per stuk 
 combineren mogelijk 

2 STUKS

5.98

7.58  5.-

2 STUKS

  Coop of I’m verse 
sappen of 

smoothies 
 2 fl essen à 500 ml 

 combineren mogelijk 

4.10

4.98  2.99

 Coop witte of 
bruine bollen  

 zak 12 stuks 

1.99  1.69

VAN 

NEDERLANDSE 

BOEREN

VAN 

NEDERLANDSE 

BOEREN

Witlof in zak, 
snijbonen of 

Top! van Coop 
trostomaten 

2 zakken à 400/500 gram 
of schalen à 500 gram 
 combineren mogelijk 

2 STUKS

3.58

4.78  2.99

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14


