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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.  
 
Digitaal vergaderen gedurende de coronacrisis 
De vergaderingen kunnen via onze website (www.renswoude.nl) live gevolgd worden, 
zowel d.m.v. geluid als beeld. Bij commissievergaderingen waren wij het gewend dat 
initiatiefnemers of andere betrokkenen of belanghebbenden bij vergaderpunten konden 
aanschuiven. Dat is nu uiteraard niet het geval. Wij zullen zoveel mogelijk de 
betrokkenen persoonlijk benaderen om hun reactie schriftelijk in te laten sturen. Indien u 
niet benaderd bent, maar u wilt toch meepraten, dan kunt u zich melden bij de griffier, 
de heer M.H.T. Jansen via m.jansen@renswoude.nl.  
 
 

 

Collectevergunningen 
07-03 t/m 13-03 Jantje Beton 

Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl  

Gemeentenieuws 24 februari 2021 
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‘Renswoude: gelukkig samen gezond’. 
 
Deze Corona-tijd vraagt veel van ons. In de meest trieste gevallen hebben 
we een geliefde verloren of zijn we erg ziek geworden maar nog steeds niet 
hersteld. Ik denk dat iedereen wel iemand in Renswoude kent die zwaar 
getroffen is door het virus. Ondertussen heeft een aantal van ons het druk 
gehad met thuisonderwijs of -erger- is zonder baan en dus zonder inkomen 
thuis komen te zitten. De andere kant heb ik ook gezien. Renswoudenaren 
die in sectoren werken waar het werk op een fysieke werkplaats gewoon 
doorgaat. Als ik ze dan spreek dan lijkt het alsof er voor hen niet veel is 
veranderd totdat ze thuiskomen en het nieuws van de dag hen bereikt.  
 
Ondanks alles zie je toch ook weer de veerkracht van onze samenleving. Ik zie hoe 
ondernemers ondanks de pandemie er toch wat van proberen te maken, hoe mensen voor 
elkaar klaar staan al is het maar om de tuin van de buurvrouw aan te harken, en hoe we creatief 
naar wegen hebben gezocht om het ‘normale werk’ toch nog door te kunnen laten gaan. 
 
Tegelijkertijd vraag ik me af hoe het leven er na Corona uit zal zien. Gaan we weer terug naar 
het oude normaal en pakken we het oude levenspatroon weer op? Gaan we straks een ander 
leven leiden? Of wordt het leven na Corona het beste van beide werelden? De tijd zal het leren. 
 
Als dagelijks bestuur van onze gemeente, hebben we ons in het college ook gebogen over deze 
vragen. We kwamen tot het inzicht dat we graag gelukkig samen gezond willen zijn in het post-
Corona tijdperk. Als persoon sta ik er in deze tijd des te meer bij stil hoe kwetsbaar het leven is 
en hoe gemakkelijk geliefden, met name die op leeftijd, getroffen kunnen worden. In Corona-tijd 
kan er echter ook geluk zijn. Mijn vrouw en ik kregen een dochter midden in deze periode. Maar 
geluk zit ook in de interacties met anderen. Hoe vaak hoor ik het van mensen om mij heen dat 
ze de ontmoetingen met anderen missen. Hoe mooi was het dan ook om mensen te zien 
genieten van het winterweer op het Grand Canal en de beken rondom Beekweide. Het was 
even éxtra genieten om samen te zijn en het geluk te delen. 
 
Met de aanvang van de vaccinaties is er licht aan het einde van de tunnel. Tot die tijd moeten 
we elkaar blijven steunen. Als het weer mag moeten we elkaar vooral weer opzoeken. Laten we 
naar elkaar omzien en proberen elkaar samen in goede gezondheid weer een beetje gelukkiger 
te maken: gelukkig samen gezond! 
 
 
Sander van ’t Foort 
Wethouder Ruimte en Duurzaamheid 
 

 
 
Raadscommissievergadering 9 maart 2021 
De concept-agenda voor de komende raadscommissievergadering van 9 maart a.s. is door de 
agendacommissie nog niet vastgesteld. Omdat er geen Heraut meer uitkomt vóór die 
vergadering, wordt u verzocht de website van de gemeente in de gaten te houden voor 
berichtgeving over het doorgaan van deze vergadering en over de agendapunten. 
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Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021 
Op woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Vanwege het coronavirus gaan in 
alle gemeenten een aantal stemlokalen al open op 15 en 16 maart. Deze mogelijkheid om 
vervroegd te stemmen is bedoeld voor kwetsbare inwoners en om drukte te spreiden. In 
Renswoude is er één stembureau dat eerder open gaat. 
 
Wanneer u zich kwetsbaar voelt vanwege uw gezondheid, heeft u de mogelijkheid om op 
maandag 15 maart en dinsdag 16 maart in het stemlokaal ‘Gemeentehuis’ aan de 
Lijsterbeslaan 18 eerder uw stem uit te brengen. Het stemlokaal is geopend van 07.30 tot 21.00 
uur.  
 
Op woensdag 17 maart zijn van 07.30 tot 21.00 uur de volgende drie stembureaus geopend: 
 

1. Gemeentehuis (tijdelijke locatie), Lijsterbeslaan 18 Renswoude 

2. Gebouw Rehoboth, Taets van Amerongenweg 80  

3. Gebouw ’t Podium, Nijborg 2 Renswoude 

Kijk voor u gaat stemmen op www.stemdrukte.nl en kies bij drukte op het stembureau voor een 
ander, minder druk stembureau of een ander tijdstip. 
 
Het tellen van de stemmen vindt plaats op woensdag 17 maart na 21.00 uur op de aangewezen 
stembureaus: 
 

▪ Gemeentehuis ( tijdelijke locatie), Lijsterbeslaan 18 

▪ Gebouw Rehoboth, Taets van Amerongenweg 80 

▪ Gebouw ’t Podium, Nijborg 2 

▪ Gemeentehuis (tijdelijke locatie)  Lijsterbeslaan 18 ( afgiftepunt briefstemmen) 

 

Wij willen u nogmaals informeren over het briefstemmen voor alle stemgerechtigden van 70 jaar 
en ouder. In verband met de covid-19 maatregelen heeft de Rijksoverheid ervoor gekozen om 
alle stemgerechtigden van 70 jaar en ouder de mogelijkheid te bieden om per brief te stemmen. 
Dit maakt het mogelijk dat zij hun stem kunnen uitbrengen zonder dat zij daarvoor naar een 
stembureau hoeven. 
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Besluitenlijst gemeenteraad 16 februari 2021 
 
Agendapunt Voorstel Besluit 

2 Vaststelling agenda Als agendapunten 10a (bouw 
goedkope woningen) en 10b 
(huisvesting gemeentehuis) worden 
twee moties vreemd aan de orde van 
de dag toegevoegd. 

4 Vaststelling verslag en besluitenlijst 
raadsvergadering 19 januari 2021 

Verslag en besluitenlijst ongewijzigd 
vastgesteld. 

5 Ingekomen stukken en mededelingen Afdoening conform voorstel. 

6 Raadsvoorstel inzake kaderbrief 2022 GGD 
regio Utrecht 

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

7 Raadsvoorstel inzake kaderbrief 2022 Regio 
Foodvalley 

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

8 Raadsvoorstel inzake realisatie wandelroute-
netwerk Utrecht Oost 

Conform voorstel met algemene 
stemmen besloten. 

9 Raadsvoorstel inzake voorbereidingskrediet 
Taets van Amerongenweg fase 2 

Conform voorstel met algemene 
stemmen besloten. 

10 Voorstel tot benoeming accountant Conform voorstel met algemene 
stemmen besloten. 

10a Motie ingediend door Dorpsbelang 
Renswoude, CU en VVD inzake bouw 
goedkope woningen 

Met algemene stemmen aanvaard. 

10b Motie ingediend door SGP en CDA inzake 
uitstel sloop gemeentehuis 

Bij meerderheid van stemmen (7 
stemmen tegen (VVD, CU en 
Dorpsbelang Renswoude) en 3 
stemmen voor (SGP en CDA) 
verworpen. 

 
 

 
 

 
Wijziging inzameling PMD  
PMD is een afkorting voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en Drinkpakken. 
Vanaf heden wordt het PMD voor de hoogbouw en andere complexen wekelijks op dinsdag 
ingezameld.  
 
Zorg ervoor dat de verpakkingen helemaal leeg en schoon zijn. Op www.acv-afvalkalender.nl of 
in de ACV app, onder ‘Welk afval waar’, ziet u welke verpakkingen bij het PMD mogen. 
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▪ Uiterlijk 3 maart ontvangen alle stemgerechtigden van 70 jaar en ouder een 
stempluspas; 

▪ Vervolgens ontvangen zij uiterlijk 11 maart een tweede envelop met documenten die 
nodig zijn om per brief te stemmen. Hier zit ook een duidelijke uitleg bij; 

▪ De briefstem moet uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur per post verstuurd worden of deze 
kan vanaf 10 maart afgeven worden bij het afgiftepunt in het gemeentehuis aan de 
Lijsterbeslaan 18 te Renswoude. Deze is op 10 ,11, 12, 15 en 16 maart tussen 09.00 en 
17.00 uur geopend en op 17 maart tussen 07.30 en 21.00 uur. Hiervoor hoeft geen 
afspraak gemaakt te worden. 

 
U kunt er ook voor kiezen om iemand anders te machtigen om uw stem uit te brengen. Dat kan 
tot op de dag van de verkiezing via uw stempas. Kijk op de achterkant van uw stempas hoe u 
dat doet. Daar is een kopie van uw ID-bewijs voor nodig. 
 
 
 
 
 
Ingekomen aanvragen 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 aanvragen zijn ingediend: 
▪ Ventvergunning voor de verkoop van krentenbroden op 26 en 27 maart 2021, aangevraagd 

door de Hervormde Gemeente van Renswoude/Ederveen (ontvangen op 11 februari 2021); 

▪ Collectevergunning voor het huis-aan-huis collecteren voor het Prinses Beatrix Spierfonds 
van 12 t/m 18 september 2021 (ontvangen op 11 februari 2021). 

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

 
 
 
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten 
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, 
ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning is verleend: 
▪ Ontheffing verkeersregels en -tekens voor opnames van de gemeente Renswoude van 

begin april t/m medio mei, aangevraagd door Cyclomedia (verzonden 15 februari 2021). 

Voor meer informatie: mw. S. Tsang, tel. 0318-578150 of s.tsang@renswoude.nl  
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Verkeersbesluit Laadpaal Kwikstaartweide 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten twee parkeerplaatsen aan de 
Kwikstaartweide te reserveren als laadpunt voor elektrische voertuigen. Aanleiding is, diverse  
aanvragen uit de omgeving van de Kwikstaartweide. Besloten is om aan dat verzoek te voldoen 
door middel van een openbaar laadpunt op een centrale plek in de wijk. Op deze manier 
kunnen eigenaren van toekomstige elektrische voertuigen uit de wijk ook gebruik maken van 
deze openbare laadpaal. 
De laadpaal wordt gerealiseerd bij parkeerplaatsen aan de Kwikstaartweide, ter hoogte van 
nummer 21 aan de Leeuwerikweide. 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 digitaal ter inzage, via 
onderstaande contactgegevens kunt u het document opvragen. 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 een spoedeisend belang, dan kunt u 
bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
 
Voor meer informatie: mw. I. Bremer, tel: 0318-578396 of i.bremer@renswoude.nl 
 

 
 
Vastgesteld bestemmingsplan Utrechtseweg 11 
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘Utrechtseweg 11’ op 19 januari 2021 ongewijzigd heeft vastgesteld.  
 
Ter inzage 
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 11 februari 2021 zes weken ter inzage 
op de afdeling Fysiek Domein, taakveld VTH, van de gemeente Renswoude. Om het 
bestemmingsplan in te zien, kunt een afspraak maken met de behandelend ambtenaar (zie 
onderaan deze publicatie). 
Het plan kunt u ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 
Waar gaat het bestemmingsplan over? 
Het bestemmingsplan regelt de wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en de 
aanwezigheid van een hondenpension op het perceel Utrechtseweg 11.  
 
Instellen beroep 
Kunt u aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen, 
dan kunt u beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Dit doet u door binnen 
zes weken na de terinzagelegging van het plan een beroepschrift te sturen aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet in uw 
beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit besluit zetten. Ook moet 
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u aangeven waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet u niet uw 
beroepschrift te ondertekenen. Houdt u er ook rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet 
betalen 
 
Voorlopige voorziening 
Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift. U kunt dan om een voorlopige 
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan alleen als u een beroepschrift 
heeft ingediend. Houdt u er rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen. 
 
Inwerkingtreding 
Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat 
over dat verzoek is beslist.  
 
Voor meer informatie: dhr. M. Wentzel, tel: 0318-578 150 of e-mail: 
ruimtelijkeplannen@renswoude.nl 
 

 
Verleende omgevingsvergunning gemeentehuis Dorpsstraat 4 (uitgebreide procedure) 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben 
verleend voor de verbouw en uitbreiding van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 4 in 
Renswoude. 
 
Ter inzage 
De verleende omgevingsvergunning ligt met ingang van 24 februari 2021 gedurende zes weken 
ter inzage op de afdeling Fysiek Domein, taakveld VTH, van de gemeente Renswoude. Om het 
bestemmingsplan in te zien, kunt een afspraak maken met de behandelend ambtenaar (zie 
onderaan deze publicatie).  
 
Inwerkingtreding 
Deze vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het besluit niet in werking voordat over dat 
verzoek is beslist.  

 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes 
weken na verzenddatum van het besluit een gemotiveerd beroepschrift sturen aan de rechtbank 
Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA  te Utrecht. 
 
In het beroepschrift vermeldt u het volgende: 

- uw naam, adres, datum en ondertekening; 

- een omschrijving van het besluit waar het beroepschrift tegen gericht is (u kunt 
bijvoorbeeld de datum en het kenmerk van deze brief vermelden of een kopie 
meesturen); 

- de reden waarom u beroep instelt. 
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Voorlopige voorziening 
Een beroepschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt en u een spoedeisend 
belang hebt, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek 
om een voorlopige voorziening ingediend worden.  

 
Digitaal indienen 
U kunt ook digitaal het beroepschrift indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze site is 
tevens meer informatie te vinden. 
 
Kosten en meer informatie  
Zowel voor het instellen van beroep als een voorlopige voorziening bent u griffierecht 
verschuldigd. Via de website www.rijksoverheid.nl is de brochure "Bezwaar en beroep tegen 
een beslissing van de overheid" te downloaden.  
 
Voor meer informatie: dhr. M. Wentzel, tel: 0318-578 150 of e-mail: 
omgevingsvergunning@renswoude.nl. 
 

 
 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
1) Leeuwerikweide 16: bouwen schuurtje op achtererfgebied; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 

6 februari 2021); 

2) Dashorsterweg 4: gebruik agrarisch gebouw t.b.v. stalling en opslag; activiteit ‘afwijken 
bestemmingsplan’ (ingediend op 10 februari 2021); 

3) Biesbosserweg 12: verbouwen mantelzorgwoning tot twee Bed & Breakfast-kamers; 
activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 15 februari 2021); 

4) Barneveldsestraat 39: aanleggen zwembad; activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’ 
(ingediend op 15 februari 2021); 

5) Hopeseweg 32: bouwen nieuwe pluimveestal; activiteit ‘bouwen’ en ‘omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets (OBM)’ (ingediend op 16 februari 2021). 

Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en worden beoordeeld. Zodra hier een besluit op is 
genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden 
ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient daarom uitsluitend 
om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele weken of 
maanden een besluit hierover zal worden genomen en bekendgemaakt. Om een aanvraag in te 
zien, kunt een afspraak maken met het afdeling Fysiek en Sociaal Domein, taakveld VTH van 
het gemeentehuis van Renswoude. 
Voor meer informatie: tel. 0318- 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl 
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Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
1) Catharina Mossellaan 6: bouwen nieuwbouw vrijstaande woning; activiteit ‘bouwen’ 

(verzonden op 8 februari 2021); 

2) Barneveldsestraat 40d: bouwen nieuwbouw vrijstaande woning; activiteit ‘bouwen’ 
(verzonden op 8 februari 2021); 

3) Catharina Mossellaan 10: bouwen aanbouw erker; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 15 
februari 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 een 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 
 

 
 
Geweigerde omgevingsvergunning 
1) Arnhemseweg 8a: kappen eikenboom; activiteit ‘kappen’ (verzonden op 15 februari 2021). 

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 meer informatie: tel. 0318-578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl 
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Eén Tegen Eenzaamheid – Gemeente Renswoude sluit zich hierbij aan. 

Wethouder Wijs heeft op 1 februari jongsleden zijn handtekening gezet onder het 
landelijke actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid van het Ministerie van VWS. 
Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen 
doorbreken. 

Dat maakte wethouder Wijs bekend tijdens het Breed Overleg in Renswoude waarbij 
vertegenwoordigers van verschillende verenigingen, organisaties en kerken aanwezig 
waren.   

“Ik ben heel blij dat we als gemeente Renswoude aan het actieprogramma tegen 
eenzaamheid meedoen. Ook in Renswoude zien we namelijk eenzaamheid bij de 
inwoners. Tegelijkertijd is Renswoude een hecht dorp waar veel mensen iets voor een 
ander willen doen en kunnen betekenen, zéker als die ander eenzaam is. Samen 
kunnen we dat.”, aldus wethouder Wijs.  

Meer dan de helft van de mensen in Nederland van 75 jaar en ouder zegt zich eenzaam 
te voelen. In Renswoude geeft 34% van de volwassenen dit aan. Onderzoek wijst uit 
dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal 
als fysiek. 

 

Gezamenlijk de trend doorbreken 

Het actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid is 20 maart 2018 gelanceerd door 
minister Hugo de Jonge van VWS. Sindsdien doen ruim 220 gemeenten en meer dan 
140 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich 
gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken. 

In Renswoude is een kopgroep opgericht met daarin vertegenwoordigers van de 
organisaties in Renswoude. Deze kopgroep gaat een lokale aanpak uitwerken met 
daarin concrete activiteiten en initiatieven.  

    

Kijk wat jij kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl 
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                                                    Renswoude, 24 februari 2021 

 

 

 

WMO-vervoer voor ouderen naar GGD- Priklocaties 
  
Behoort u tot de groep van thuiswonende Renswoudenaren vanaf 60 jaar en reist u met 
gemeentelijk vervoer zoals de Valleihopper (regiotaxi)? Dan kunt u kosteloos van en 
naar de vaccinatielocatie reizen.  
  
Inwoners die uitgenodigd worden om bij de GGD een afspraak te maken voor vaccinatie 
kunnen hier gebruik van maken. Het is ook mogelijk om via het Rode Kruis vervoer aan 
te vragen. 
  
Hoe werkt het? 
De GGD zal u vragen op welke manier u naar de priklocatie reist bij het maken van de 
afspraak. Als u reist met de Regiotaxi of het Valys-vervoer, zal daar rekening mee 
worden gehouden bij het inplannen van de afspraak. U hoeft alleen uw rit te boeken 
zoals u dit gewend bent. U geeft aan dat u naar een priklocatie wilt reizen en geeft het 
adres door. De vervoerder regelt de rest. 
  
Geen eigen bijdrage 
U hoeft voor de heen- en terugrit naar de priklocatie geen eigen bijdrage te betalen. De 
gemeente neemt deze kosten op zich. De geboekte kilometers komen niet ten laste van 
het kilometerbudget dat u van de gemeente heeft gekregen. 
 
 

 
 
 

 
 

NIEUWS VAN DE SWO

In deze tijd waarin wij u nauwelijks zien 
hebben wij een aantal diensten opgezet, 
zodat wij toch contact met u kunnen 
houden en u met anderen:

CONTACT VIA EEN BELCIRKEL
Het ontmoeten van andere mensen 
en contact met elkaar houden is in 
deze coronatijd heel anders geworden. 
Bijeenkomsten waar u normaal anderen 
ontmoet, zijn vervallen. Met elkaar in 
contact blijven en omzien naar elkaar is 
juist nu extra belangrijk. Een makkelijk en 
leuke manier om met elkaar in contact te 
blijven is via een belcirkel.

Hoe werkt het?
In een belcirkel zitten ongeveer 10 mensen 
en dagelijks wordt er gebeld in de cirkel. 
U wordt gebeld, en u belt de volgende 
persoon in de cirkel. Een contactpersoon 
start de belcirkel en sluit deze af. Via een 
belcirkel kunt u er voor elkaar zijn! Een 
luisterend oor, even een praatje.

Interesse?
De SWO is belcirkels aan het opstarten. 
Lijkt het u leuk om mee te doen? Dat kan!

CONTACT VIA EEN BELMAATJE 
Heeft u meer behoefte aan een op een 
contact voor een luisterend oor, een 
praatje of om over allerlei onderwerpen 
van gedachten te wisselen dan is den 
belmaatje wellicht iets voor u, wanneer 
en hoe vaak dat kunt u bespreken met uw 
belmaatje.

Heeft u interesse in een belcirkel of een 
belmaatje of komt u liever langs voor 
een praatje maak dan een afspraak met 

Gideon of Rianne. Wij bieden op dinsdag de 
mogelijkheid om langs te komen voor een 
gesprek in het Trefpunt in de Bibliotheek. 

Neem dan contact op met:
Gideon Weststrate, stagiair bij de SWO
Telefoon: 0629281835
e-mail: info@swo-sr.nl 
of met Rianne van Ginkel, 06-5164 7525

VERVOERSDIENST

De vervoersdienst biedt senioren die geen 
eigen vervoer hebben en geen gebruik 
kunnen maken van het openbaar vervoer, 
de mogelijkheid iets of iemand te bezoeken. 
Alleen of met partner of begeleider. Denk 
aan bezoek van een supermarkt, huisarts, 
ziekenhuis, testlocatie en vaccinatielocatie
Voor meer informatie en kosten kunt u 
contact opnemen met de coördinator 
Nora Koenen tel 0318 820 567



de  herautde  heraut

1514

Renswoude
CHEQUE VAN 1112,90 EURO VOOR VELUWSE 
WENS AMBULANCE

Al enkele jaren zet de afdeling Renswoude 
van Passage zich in voor de Veluwse Wens 
Ambulance. Ze doet dat onder andere 
via de jaarlijkse opschoonactie, waarmee 
geld wordt binnen gehaald. Maar vorig jaar 
kon dat vanwege de corona problemen 
geen doorgang vinden. Ook dit jaar is de 
opschoonactie die altijd in maart gehouden 
wordt al van de baan. NL Doet overweegt 
om eind mei alsnog iets te organiseren.  
Janneke van den Bruinhorst van Passage: 
“We moeten even kijken wat er mogelijk is. 
Daarover hebben we ook nog overleg met de 
gemeente”.

Janneke vertelt dat haar medebestuurslid 
Gerrie van Voorthuizen bij de Coöp. In 
Renswoude een verzoek had gedaan om 
de statiegeldactie voor de Veluwse Wens 
Ambulance te bestemmen. “Daarop hebben 
we een positieve reactie gekregen. In het laatste 
kwartaal van vorig jaar liep die statiegeldactie 
en na verdubbeling door de Coöp. Was het 
mooie bedrag van €1.112,90. Daar was men 
best wel blij mee want in deze tijd kan er 
nauwelijks nog iets georganiseerd worden en 
komt er dus ook heel weinig binnen”.

Tot slot legt Janneke van de Bruinhorst uit dat 
het de bedoeling is om, vanwege de corona 
problematiek, zich nog een jaar langer in te 
zetten voor de Veluwse Wens Ambulance. 

Daarna kiest men weer voor een nieuw 
project van drie jaar. Eerder zette Passage 
zich al in voor o.a. het Kinderhospice, de 
Manege Zonder Drempels en nu dus voor de 
Veluwse Wens Ambulance. 

De cheque  van €1.112,90 werd 
maandagmiddag door bedrijfsleider Wilco 
Wolfswinkel van de Coöp.  overhandigt aan 
Johan Hut van de Veluwse Wens Ambulance. 
Helma van den Berg, bestuurslid en 
vrijwilliger, vertelde dat men super blij is met 
deze cheque. Helma: “Vergeet niet wij zijn 
afhankelijk van giften en donaties en krijgen 
geen subsidies of bijdragen van het rijk. 
Vooral in deze tijd is het rustig met giften en 
donaties”. 

“Het is heel fijn dat Passage ons al drie jaar 
steunt, echt en prachtige samenwerking. 
Vanwege corona gaat men nog een jaar door. 
Zelf proberen we op markten en beurzen 
ons werk te promoten. De Veluwse Wens 
Ambulance draait op 130 vrijwilligers die per 
jaar zo’n 200 ritten voor hun rekening nemen. 
Men doet dat graag om mensen nog een 
mooie herinnering te bezorgen, samen met 
de familie”, zo besluit Helma van den Berg. 

Coöp. eigenaar van Beek vertelde nog dat 
men zich nu weer voor een ander goed doel 
gaat inzetten. “We doen dat regelmatig en 
het leuke is dat de Coöp. dat bedrag dan 
verdubbelt en zo kom je vrijwel altijd boven 
die €1.000,- uit”. 

 

  

 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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VOORLEESEXPRESS RENSWOUDE ZOEKT 
VRIJWILLIGERS!

Taalontwikkeling voor de jeugd is heel erg 
belangrijk en moet gestimuleerd worden, 
dat stelt Esther van den Brink van de 
Bibliotheek Renswoude. Het is dan ook niet 
zo vreemd dat men deze zaak voorvarend 
aan wil pakken. In het verlengde daarvan 
kennen we De VoorleesExpress. 

Esther: “De VoorleesExpress stimuleert de 
taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de 
taalomgeving thuis.  De VoorleesExpress 
is specifiek bedoeld voor kinderen van 2 
tot en met 8 jaar die moeite hebben met 
de Nederlandse taal en opgroeien in een 
taalarme thuisomgeving. Juist nu, in deze 
moeilijke tijd, is het voor deze kinderen 
belangrijk dat de taalondersteuning 
gestimuleerd kan blijven”.

WIL JE VRIJWILLIGER WORDEN?
Wat je dan gaat doen? Als vrijwilliger 
kom je twintig weken lang als voorlezer 

thuis bij een gezin. Je introduceert het 
voorleesritueel bij het gezin. Ook ga je aan 
de slag met taalspelletjes en liedjes zingen.
Maar je geeft ouders ook tips om op een 
speelse manier met de taal en het voorlezen 
bezig te zijn met hun kinderen. Zo stel je de 
ouders in staat om de taalontwikkeling van 
hun kinderen te stimuleren op hun eigen 
manier en in hun eigen taal.

VRIJWILLIGER KRIJGT TRAINING EN BEGELEIDING
Een vrijwilliger gaat natuurlijk niet zo maar 
aan de slag want naast je persoonlijke 
begeleiding krijg je toegang tot Mijn.
VoorleesExpress. Daar kun je kennis 
opdoen over interactief voorlezen, 
meertaligheid en het betrekken van 
de ouders bij het voorlezen. Via de 
VoorleesExpress Vraagbaak kun je advies 
vragen aan andere vrijwilligers.

Ben ja al benieuwd geworden? 
Neem dan contact op via: 06 - 11645224 of 
voorleesexpress@bibliotheekzout.nlLekker en gezond van lokale grond!

Kefir: probiotisch en onbewerkt, vaak geschikt 
bij lactose- of melkeiwit-allergie!

Kefir met fruitsmaak
Kefir-hangop
Diverse smaken vla
Graafstroom kaas
Vlees en kip
Scharreleieren
Honing
Advocaat

Wil je meer weten over Aerderoort boerenzuivel, 
kijk dan op onze website: 
www.aerderoort-boerenzuivel.nl

Barneveldsestraat 37 | 3927CB Renswoude  | 06-55181390 

Ae
rderoort 

Open van wo t/m za 
van 10.00 u. tot 16.30 u.
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NIET ALLEEN

Steeds meer mensen worden getroffen door 
de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). 
Door de verspreiding van het virus kwamen 
vorig jaar veel initiatieven los bij lokale 
kerken en (christelijke) maatschappelijke 
organisaties. Zo ook bij de Koepelkerk. In 
het voorjaar van 2020  heeft de Koepelkerk 
zich aangemeld op de landelijke site   
www.nietalleen.nl. Via deze site kunnen 
mensen met een hulpvraag in contact 
komen met lokale kerken en gemeenteleden 
die hulp willen bieden. Nu de corona 
periode voortduurt willen wij als diaconie 
van de koepelkerk graag deze mogelijkheid 
nogmaals onder uw aandacht brengen. 
Mocht er een hulpvraag zijn dan kan deze 
worden ingediend op www.nietalleen.nl.

Mensen uit de gemeente Renswoude die 
hulp nodig hebben hoeven dat niet via 
de website van www.nietalleen.nl (of het 
landelijke nummer 0800 1322) te vragen, 
maar kunnen dat ook rechtstreeks doen 
door een e-mail te sturen aan nietalleen@
hervormdrenswoude.nl. Die hulpvraag mag 
iets praktisch zijn zoals boodschappen doen, 
maar ook wanneer u bijvoorbeeld graag even 
met iemand wilt praten.
 
Mensen die geen internet of e-mail hebben 
mogen ook bellen op 06 - 27 176 550. 

HET WAS GENIETEN VAN  HET WINTERWEER

Ja, ineens was het dan toch winter. Velen 
hadden al het idee dat dat er voorlopig wel 
niet in zou zitten. Maar ineens was er sneeuw, 
genoeg om de slee uit de schuur te halen of 
misschien zelfs wel de langlaufskies voor de 
dag te halen. En dan ineens vorst, zouden 
we nog kunnen schaatsen? Komt er een 

Elfstedentocht? Dat laatste is niet gelukt, 
maar schaatsen heeft jong en oud op tal van 
plekken kunnen doen en ja, het was genieten. 
Hier en daar organiseerde men in de buurt 
zelfs een wedstrijdje en was er ineens 
een spontane koek en zoepie in het leven 
geroepen. Even iets anders, even genieten, 
even de gedachten verzetten en misschien 
ook wel even niet denken aan corona. Lekker 
in de buitenlucht, zonnetje erbij, schaatsen 
onder en genieten dus.
Voor wie niet wil of kon schaatsen was een 
wandeling nog altijd een puike mogelijkheid. 
Gewoon genieten in de natuur of van de fraaie 
beelden in de sneeuw, in de bossen, van 
de tegen de bomen of takken opgewaaide 
sneeuw. En helaas voor velen misschien 
wel, zit het er deze week weer op. De dooi 
is ingetreden, regen is voorspelt en dus is 
dat mooie winterlandschap weldra weer 
verdwenen, maar ach, men heeft kunnen 
genieten.  
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VAN DE BIEB!
 
BIBBERBOTJESFEEST TIJDENS DE VOORJAARS
VAKANTIE!
Voor wie: kinderen van groep 3 t/m 8 
met (een beetje) hulp van (groot)ouder/
verzorger.
Wil jij in de voorjaarsvakantie ook een 
leuk bibberbotje maken? Kom dan een 
gratis pakketje* ophalen bij de Bibliotheek  
Z-O-U-T!
Wees creatief en maak het grappigste 
bibberbeestje dat je kunt bedenken. Het 
stroomdraadje in het ‘snuitje’ zorgt tijdens 
het draaien van het motortje ervoor dat het 
beestje zal bewegen en trillen. Een leuk en 
leerzaam experiment.
Voor de mooiste creatie krijg je een leuke 
prijs uitgereikt. Zodra het weer mogelijk is 
worden alle bibberbotjes in de bibliotheek 
tentoon- gesteld. 
Waar: het gratis bibberbotjes pakket kun 
je ophalen bij de Bibliotheek Z-O-U-T, van 
Reedeweg 77.
Wanneer afhalen: op zaterdagochtend 20 
februari tussen 10 en 12 uur. Of op woensdag 
24 februari tussen 12 en 18 uur.
Er komt een filmpje op de website van de 
Bibliotheek Z-O-U-T waarin te zien is hoe je 
een bibberbotje kunt maken. In het pakket 
zit een handleiding.
* De bibberbotjes pakketten zijn beschikbaar 

zolang de voorraad strekt.

Het bibberbotjesfeest is een gezamenlijk 
initiatief van de Gemeente Renswoude en de 
Bibliotheek Z-O-U-T.

OF WIL JE  ZELF EEN STOP MOTION FILM MAKEN?                         
Weet je niet wat je kunt gaan doen in de 
vakantie? Waarom maak je niet eens een 
stop-motionfilmpje?
 

Stop motion is een leuke manier om van 
een serie foto’s een video te maken. Door de 
foto’s snel achter elkaar te tonen geven ze de 
illusie van beweging. Een beetje als in zo’n 
boekje waarin een paard galoppeert. Los zijn 
het gewoon plaatjes van een paard, maar 
laat je de pagina’s door je handen bladeren, 
dan is het ineens een bewegend dier. Dat kan 
met elke foto serie. Het is heel eenvoudig. Op 
deze website staat een handleiding hoe je 
het kunt maken: Stop Motion filmpjes maken 
Het is de bedoeling dat je een stop-
motionfilmpje maakt van je favoriete 
boek(verfilming) en deze deelt op insta met 
#biebzout. De mooiste 3 filmpjes krijgen een 
leuke prijs uitgereikt. 

Wat heb je nodig? 
-  Een stop motion maker app. Er zijn 

verschillende gratis apps beschikbaar.
- Een smartphone of tablet

Dit project is een gezamenlijk initiatief van 
de Gemeente Renswoude en de Bibliotheek 
Z-O-U-T.

DE AFHAALBIEB IS OPEN!
Tot nader bericht (wegens de Corona-
maatregelen) is de bibliotheek alleen 
geopend voor het afhalen van gereserveerde 
boeken en andere materialen. Dit kan alleen 
op woensdagen tussen 12 en 18. 00 u.

VERRASSINGSTASSEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN
Met uw pasje kunt u 5 dingen reserveren en 
ophalen op woensdagen in de bibliotheek. 
Maar het is ook mogelijk verrassingspakket-
ten aan te vragen. De bibliotheekmedewerker 
stelt dan een tas met boeken e.d samen 
rondom bepaald genre. Dit kan voor 
volwassen lezers, voor jongeren en de jeugd. 
Of in grote letters. Extra speciaal is er  voor 
kinderen tot 4 jaar de leuke Voorleestas, 

en voor de beginnende lezertjes is er de 
Verrassingstas groep 3!

Leest u meer hierover op onze website, 
waar u ook een formulier in kunt 
vullen. Bellen of mailen mag ook. Onze 
klantenservice is dagelijks van 10:00 - 16:00 
telefonisch bereikbaar via 0343-760020 of  
info@bibliotheekzout.nl

LID WORDEN kan ook nog steeds, u 
moet zich hiervoor online opgeven via 
ww.bibliotheekzout.nl, u kunt dan pasje en 
boeken afhalen op de woensdagen voorlopig.

DE VOORLEESEXPRESS  VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Gezinnen uit Renswoude met kinderen in 
de leeftijd van 2 - 8 jaar die hulp kunnen 
gebruiken bij taal en lezen kunnen sinds kort 
terecht bij de VoorleesExpress. 
Bij de VoorleesExpress komt een vrijwilliger 
20 weken lang bij een gezin thuis om te 
ondersteunen bij taal en lezen. Samen 
lezen, kletsen, zingen of spelletjes doen 
met het hele gezin om te laten zien hoe je 
op een makkelijke manier taal en lezen kunt 
stimuleren.

De VoorleesExpress Renswoude is een 
samenwerking van de Bibliotheek 
Z-O-U-T en de Gemeente 
Renswoude. We werken samen 
aan een preventief passend 
taalaanbod voor gezinnen. Taal is 
de sleutel naar meedoen, leren en 
ontwikkelen. Ken je een gezin dat 
gebruik zou willen maken van de 
VoorleesExpress? Of ben je een 
vrijwilliger die graag een gezin 
wil helpen? Neem dan contact 
op met de projectleider via 
voorleesexpress@bibliotheek-
zout.nl.

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 
Andere activiteiten in de bibliotheek liggen 
voorlopig stil.

Wilt u altijd op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws en de activiteiten van de 
Bibliotheek Z-O-U-T? Meld u zich dan h aan 
voor de algemene nieuwsbrief en/of de 
nieuwsbrieven van educatie of Cultuurhuizen 
via onze website.

Heeft u vragen neemt u via mail contact met 
ons op info@bibliotheekzout.nl 
U kunt met uw abonnement ook andere 
filialen van Zout op andere dagen bezoeken, 
kijkt u voor openingstijden even op onze 
website. 
 
ADRES: 
de Bibliotheek van Renswoude,
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl 
tel 0318-575151
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KAARSEN MAKEN VOOR JONG EN OUD

Op de Groeperweg 5 in Renswoude tref je 
Kaars Idee van Inge Roubos, zij kan je alles 
vertellen over het maken van kaarsen, 
geeft workshops en organiseert ook hele 
leuke kinderfeestjes. En ja, kaarsen staan 
daarbij uiteraard centraal. 

Wil je dus eens een ander verjaardagsfeestje 
dan anders, ga dan met de kids kaarsen 
maken bij Kaars Idee aan de Groeperweg. 
Volg je een workshop of ben je deelnemer 
tijdens zo’n kinderfeestje bij Kaars Idee, 
dan kom je met een voldaan gevoel thuis en 
daarnaast heb in die veelal 2 uur durende 
sessie ook nog iets leuks gemaakt, zelf iets 
gecreëerd. 

Zo kunnen kinderen, afhankelijk van 
hun leeftijd bijvoorbeeld een leuke 
sprookjeskaars maken of een ballonkaars, 
een cupcake kaars een puntkaar compleet 
met roos of hartje. Mogelijkheden te over 
om lekker creatief bezig te zijn.

Je komt niet alleen thuis met een mooie, 
leuke, zelfgemaakte kaars, je hebt als kind 
ook genoten tijdens dat kaarsenfeestje 
bij Inge Roubos aan de Groeperweg 5 in 
Renswoude. 

In het kaarsenatelier van Inge worden de 
kaarsen op ambachtelijke wijze gemaakt, 
van een hoge kwaliteit paraffine en 
stearine. De workshops kaarsen maken 
zijn niet alleen maar voor kinderen ook 
volwassenen kunnen er uitstekend 
uit de voeten tijdens zo’n twee uur 
durende workshop. Zo’n workshop kun 
je prima volgen met bijvoorbeeld een 
vriendinnengroep, een groep familieleden 
of collega’s. Het is echt genieten, gezellig 

en in die twee uur tijd dat de workshop 
duurt ben je in staat om een unieke kaars 
of een hele leuke tuinfakkel of windlicht te 
maken. 

Elke zelf gemaakte kaars is natuurlijk uniek. 
Er komen ook veel kaarsentechnieken aan 
bod zoals bijvoorbeeld: gieten, dompelen 
en snijtechniek.

Kaarsen maken is voor de jeugd een 
kinderfeest. Tussen de bedrijven door is 
er ook nog wel even tijd om bijvoorbeeld 
skelter te rijden of kunnen ze een 
kijkje nemen bij de dieren op het erf of 
trampolinespringen. Leuk en lekker is 
natuurlijk ook het eten van een cupcake en 
zijn de kaarsen gekleurd dan is het zover 
dat je ze mee naar huis mag nemen. Voor 
informatie kijk op: www.kaarsidee.nl of 
bel naar 06-23026354 of mail naar: info@
kaarsidee.nl. 

OUD PAPIER

De groeiende berg oud papier in het 
dorp begint op plekken toch wel nijpende 
vormen aan te nemen. Daarom wordt de 
oud papier inzameling door de Hervormde 
Gemeente op 27 februari weer opgestart 
zij het in een iets aangepaste vorm.

De inlevermogelijkheid, en dus de spreiding 
van de bezoekers wordt verdeeld. We 
vragen u namelijk dringend om als u 
bewoner  ten zuiden van de dorpsstraat, 
tussen 9 en 12 uur te komen, en aan de 
mensen ten noorden van de dorpsstraat 
tussen 12 en 2 uur te komen. Op deze 
wijze denken we voldoende uw veiligheid 
voldoende te kunnen waarborgen. 

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
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LEREN OVER CYBERCRIME GEEN 
OVERBODIGE LUXE

GEMEENTE IS OP ZOEK NAAR JUNIOR CYBER AGENTS
Er wordt steeds meer over gesproken, op 
tal van TV programma’s komt cybercrime 
aan de orde en dus is het ook zaak dat de 
jeugd daarmee al in een vroeg stadium 
wordt geïnformeerd. 

Cybercrime is namelijk een gevaarlijke 
manier van criminaliteit waarmee je maar 
zo te maken kunt krijgen. Je kan dan 
denken aan een vriendelijk mailtje of een 
verzoek via een sms’je of gewoon via het 
bezoeken van een webpagina. 

De meeste telefoons en bankpassen 
bevatten computerchips, die kunnen 
eveneens worden gemanipuleerd 
door cybercriminelen. Maar ook 
bedrijfssystemen, moderne auto’s en 
chipkaarten zijn vatbaar voor cybercrime. 
Cybercrime voorbeelden zijn hacking, 
DDoS-aanvallen, ransomware, virussen, 
malware, enzovoort. U hoeft geen 
computer of internetaansluiting te 
hebben om slachtoffer te worden van 
cybercriminelen. Zo bevatten de meeste 
telefoons en bankpassen computerchips, 
die kunnen worden gemanipuleerd.

Er zijn tal van personen die ineens een 
vriendelijk verzoek van een “bekende” 
krijgen, die je vraagt om even iets over te 
maken. Het klinkt aannemelijk en zonder 
het te weten trap je in de opgezette val, 
maakt geld over en komt er later achter dat 
het helemaal je zoon of dochter, familielid 
etc. niet was die jou even vroeg wat geld 
over te maken. Helaas geld kwijt en dus 
ook vaak niet meer te achterhalen wie de 
dader was. Of gegevens. verstrekt, soms 

met fatale gevolgen. Niet alleen burgers, 
ook gemeenten, grote bedrijven, banken 
etc. allemaal hebben ze te maken met 
cybercriminaliteit.  

Tineke van Leeuwen van de gemeente 
Renswoude: “Daarom zijn we op zoek 
naar Junior Cyber Agents: kinderen 
tussen de 8 en 12 jaar die zichzelf en hun 
omgeving digitaal vaardig maken. Wil jij 
alles leren over hacken, datalekken en 
veilig internetten? Dan kunnen we jouw 
hulp goed gebruiken! Via HackShield word 
jij een Cyber Agent die online gevaar kan 
herkennen en voorkomen. Daardoor kun je 
ook je omgeving leren hoe ze online veilig 
kunnen blijven en als Cyber Agent van 
Renswoude de gemeente beschermen. 
Samen zorgen we voor een veilige online 
wereld!”.

Om de cyberveiligheid te vergroten is er 
HackShield een spel, dat niet alleen leuk is 
maar zeker ook leerzaam omdat de jeugd 
zo spelenderwijs wordt gewezen op de 
gevaren die er door cybercrime kunnen 
ontstaan.

Voor de jeugd is er zelfs het spel 
DarkHacker ontwikkeld, bedoeld voor 
jongelui zo tussen de 8 en 12 jaar oud. 
Je kunt zelfs Cyber Agent worden, maar 
voordat je zover bent is het eerst de 
bedoeling dat een basistraining doorloopt. 
Tijdens die basistraining leer je van alles 
over zaken als veilig internetten, hackers 
en niet te vergeten het herkennen maar 
ook voorkomen van de online gevaren. En 
ja, ben je dan lekker bezig je kennis uit te 
breiden dan kom je tijdens dat traject ook 
in aanraking met de Quests en al doende 
leer je, want onderweg kom je DarkHacker 
tegen en moet je ook opdrachten uitvoeren 

en zijn er vragen. Er zijn natuurlijk altijd wel 
bepaalde spellen die bij de één meer en bij 
de ander minder in de smaak vallen.

Het leuke is ook dat je games ook via 
bijvoorbeeld je app of een klasseapp kunt 
doorgeven aan anderen en wanneer ook 
zij die spellen onder de knie hebben kan je 
met en tegen elkaar aan de slag, kijken wie 
de hoogste score heeft.

Kinderen leren over internetcriminaliteit. Wie 
een probleem herkent, kan het aanpakken. 
Dit geldt ook voor internetcriminaliteit. Dit 
soort criminaliteit is een breed begrip: het 
is alles tussen het downloaden van een 
virus tot identiteitsfraude van hackers. Dat 
klinkt verontrustend maar gelukkig zijn er 
tal van manieren waarop je je kunt weren 
tegen cybercrime. 

De game HackShield helpt kinderen hierbij. 
Op spelenderwijs veilig online. Lekker 
spelletjes spelen op een tablet, appen 
met vriendjes en online gamen: kinderen 
zijn steeds meer online actief. Daardoor 
komen ze ook steeds sneller in aanraking 
met cybercriminaliteit. Natuurlijk wil je dat 
je kind veilig online is. Het Amsterdamse 
gamebedrijf Flavour heeft daar iets 
op gevonden! Flavour ontwikkelde het 

spel HackShield dat kinderen helpt 
cybercriminaliteit te herkennen en dit zo 
tegen te gaan. In de interactieve verhaallijn 
van het spel maken kinderen spelenderwijs 
kennis met cybercrime. Als de personages 
Sanne en André sporen ze de slechte hacker 
DarkHacker13 op om hem te stoppen. Door 
het spelen van het spel krijgen ze de juiste 
handvaten aangereikt om cybercrime te 
herkennen.

In het spel zit je in een soort digitale 
wereld waarin puzzels en vragen opgelost 
moeten worden om door te kunnen naar 
het volgende level. Kinderen krijgen 
verschillende uitdagingen voor zich. Door 
deze op te lossen komen ze verder in het 
spel. De brede verhaallijn geeft hen inzicht 
over verschillende vormen van cybercrime: 
van hackers op openbare wifi-netwerken 
tot cyberpesten.

Tineke van Leeuwen het is de bedoeling dat 
we de beste Cyber Agents uit Renswoude 
gaan huldigen. We pakken groots uit. Help 
jij ons om de gemeente te beschermen? 
Speel nu mee en word Cyber Agent van 
Renswoude! Je kunt HackShield online 
spelen op www.joinhackshield.nl of 
download de app voor smartphone en 
tablet.

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

NIJBORG
RIJG

Nieuw in ons assortiment
Huvema

Gereedschapswagen
154-delig

voor € 425,- (excl. BTW)
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Parkietjes

Gezocht: schoonmaakhulp voor 2 uur in de 14 dagen. 
Moet zelfstandig en netjes kunnen werken.
Tel. 0636541318

Kunstwerkjes door de brievenbus. Stuur een 
handgeschilderd kaartje en Tover een glimlach op 
het gezicht in deze Coronatijd.
De kaarten zijn 2,95 p.st. En te koop op de 
Lijsterbeslaan 1, tel. 0648155058.
Zelfbediening in de carport.

Gratis op te halen, een doos schone jampotten.
Tel. 0648155058

 
 
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
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WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE      -      BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING



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 22 februari t/m 28 februari 2021. Week 08.

3 STUKS

  Robijn 
wasmiddel 

 combineren mogelijk

20.97
29.6710.-

Alle Knorr  
wereldgerechten

combineren mogelijk

10.36
17.565.-
4 STUKS

 Vergeer kaas
 jong, jong belegen, belegen of oud 

 2 stukken à 450-650 gram 
 combineren mogelijk 

11.58 5.99
2 STUKS

 Optimel 
drinkyoghurt 

 pak 1000 ml 

1.39 1.-

  Melkunie vla  
 pak 1000 ml 

1.27
1.89 1.-

Coop 
vleesvervangers

per pak

1.99
2.39 1.-

2 STUKS

  Coolbest sappen  
 2 pakken à 1000 ml 

 combineren mogelijk 

3.70
3.98  2.49

  Alle Molenbrood boeren broden 
 heel brood 

1.94
2.19  1.69

Coop Van Beek Renswoude
Dorpsplein 14


