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Verkiezingen… 
De verkiezingen voor de Tweede Kamer staan voor de deur. De 
politieke partijen zijn zichtbaar in de media en aan ons wordt 
gevraagd om te gaan stemmen. We kunnen kiezen uit 37 partijen 
en het is best een puzzel om precies te weten waar welke partij 
voor staat. En welk onderwerp voor jou het zwaarst weegt. Is dat 
de aanpak van bijvoorbeeld de coronacrisis of de aanpak van het 
stikstofdossier? Of kies je voor de grote lijnen en het 
gedachtegoed waar een partij voor staat? Het staat iedereen vrij 
om zelf af te wegen waar hij of zij, zijn of haar stem aan geeft. Dat 
is democratie ten voeten uit: mensen kiezen en de partijen die met 
elkaar samen willen werken op voor hen belangrijke onderwerpen 
en samen een meerderheid vormen in de Tweede kamer, zullen 
de nieuwe regering van ons land vormen.  
Wat daarbij heel belangrijk is, is dat die meerderheid ook luistert naar de inbreng van de 
minderheid van de Tweede Kamer. Want ook dat geluid doet er toe! 
 
Volgend jaar rond deze tijd staat ons dorp weer in het teken van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat de politieke partijen de voorbereidingen 
hiervoor nu opstarten. Er worden 
verkiezingsprogramma’s opgesteld en er 
zullen kandidaten voor de kieslijsten gezocht 
worden. Wil jij je ook actief bemoeien met de 
keuzes voor Renswoude? Denk en doe mee! 
Neem contact op met één van de politieke 
partijen. En als jouw partij er nog niet bij zit, 
kun jij er wellicht aan bijdragen dat daar 
verandering in komt. Het is hoe dan ook heel 
belangrijk, leuk én waardevol om je steentje 
bij te dragen aan onze gemeente. 
 
 
Hartelijke groet! 
 
Burgemeester Petra Doornenbal 
 
 
 
 
 

Gemeentenieuws 10 maart 2021 
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Tweede Kamerverkiezing 2021 
 
Hoe kunt u uw stem uitbrengen? 
Op woensdag 17 maart 2021 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. U kunt op de 
verkiezingsdag zoals altijd stemmen in een stemlokaal. In het stemlokaal gelden maatregelen 
om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Dit jaar moet u op 
de dag dat u gaat stemmen vooraf een gezondheidscheck doen. Deze check bestaat uit enkele 
vragen over het coronavirus, deze heeft u tegelijk met uw stempas ontvangen. 
Als u alle vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar het stemlokaal. Als u één van die 
vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan wordt u gevraagd om niet te gaan stemmen in het 
stemlokaal. U kunt dan via de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw stem uit te 
brengen. 
 
Mogelijkheden om te stemmen. 
Bij deze Tweede Kamerverkiezing heeft u de volgende (extra) mogelijkheden om uw stem uit te 
brengen: 

▪ stemmen in het stemlokaal; 

▪ vervroegd stemmen; 

▪ iemand machtigen; 

▪ briefstemmen voor 70+ 

Stemmen in het stemlokaal 
Als u gaat stemmen in een stemlokaal, heeft u een stempas, een identiteitsbewijs* (paspoort, 
rijdbewijs of ID-kaart) en een mondkapje nodig. Op woensdag 17 maart kunt u tussen 07.30 tot 
21.00 uur op één van de volgende stembureaus terecht: 

1. Gemeentehuis (tijdelijke locatie), Lijsterbeslaan 18 Renswoude 

2. Gebouw Rehoboth, Taets van Amerongenweg 80 Renswoude 

3. Gebouw ’t Podium, Nijborg 2 Renswoude 

U kunt zelf bepalen in welk stembureau u uw stem gaat uitbrengen, maar in verband met de 
Covid-19 maatregelen verzoeken wij u uw stem uit te brengen op het stembureau welke op uw 
stempas staat aangegeven. 
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. 
*als u gaat stemmen met een verlopen identiteitsbewijs, dan mag deze op 17 maart 2021 niet langer dan 
5 jaar verlopen zijn. 
 
 
Vervroegd stemmen 
Vanwege het coronavirus gaan in alle gemeenten een aantal stemlokalen al open op maandag 
15 en dinsdag 16 maart. Deze mogelijkheid om vervroegd te stemmen is vooral bedoeld voor 
kwetsbare inwoners en om drukte te spreiden. In Renswoude is er één stembureau dat eerder 
open gaat: Gemeentehuis (tijdelijke locatie), Lijsterbeslaan 18 Renswoude 
Dit stembureau is op 15 en 16 maart geopend van 07.30 tot 21.00 uur. 
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▪ De dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet. 

▪ De stempluspas. 

▪ Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig. 

Stap 4 - Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt: 
▪ Doe uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post. 

▪ Óf lever deze vanaf 10 maart in 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. 

Voorkom fouten! 
Het is belangrijk dat u bovenstaande stappen juist uitvoert. Alleen dan wordt uw stem 
meegeteld.  
 
Kiezerspas aanvragen 
Wilt u in een andere gemeente in Nederland stemmen dan in uw eigen gemeente? Dan moet u 
een kiezerspas aanvragen bij uw gemeente. U kunt een kiezerspas op twee manieren 
aanvragen: 
▪ Schriftelijk door tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur een aanvraagformulier in te 

dienen bij uw gemeente. Deze formulieren zijn gratis verkrijgbaar bij elke gemeente. Als u 
al een stem(plus)pas in huis heeft, dan moet u die bij het verzoek meesturen. 

▪ Mondeling tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur. Hiervoor meldt u zich persoonlijk 
met uw stem(plus)pas bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente. 

Heeft u een kiezerspas, dan kunt u alleen met deze kiezerspas stemmen. Let op: als u de 
kiezerspas kwijtraakt, krijgt u geen nieuwe pas en kunt u dus niet stemmen.  
 
Geen stempas ontvangen of kwijt 
Heeft u uw stem(plus)pas op 3 maart 2021 niet ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt, ofwel is 
deze beschadigd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente (tel: 0318-578152) 
en vraag een vervangende stempas aan. Dit kunt u schriftelijk of mondeling doen tot uiterlijk 
vrijdag 12 maart 2021 17.00 uur. 

 
Voortgangsrapportage gemeentehuis 
Via www.renswoude.nl/gemeentehuis kunt u de 
Voortgangsrapportage Gemeentehuis 
van februari 2021 te raadplegen. Hierin staat 
informatie over de sloop van de aanbouw alsook 
de planning over de aanbesteding voor de nieuw-
/verbouw.  
 
Ook kunt u op die website de laatste (bouw)tekeningen te vinden. 
 
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Jan van Essen, via 0318-578150 
of via j.van.essen@renswoude.nl . 
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Iemand machtigen 
Het kan zijn dat u niet zelf naar een stemlokaal wilt of kunt gaan. Bijvoorbeeld omdat u als 
gevolg van het coronavirus tot een risicogroep behoort, omdat u ziek bent of omdat u op 17 
maart tijdelijk in het buitenland bent. In deze gevallen is het mogelijk om een andere kiezer voor 
u te laten stemmen. Dit heet: stemmen bij volmacht. Als u een andere kiezer voor u wilt laten 
stemmen, kunt u kiezen uit een onderhandse of een schriftelijke volmacht. Op de achterzijde 
van uw stem(plus)pas kunt u lezen hoe u iemand kunt machtigen (en wat diegene allemaal mee 
moet nemen). Komt u er niet uit, neem dan contact op met de gemeente. 
Een gemachtigde mag bij de Tweede Kamerverkiezing van 2021 voor maximaal 3 andere 
kiezers stemmen..  
 
Briefstemmen 70+ 
Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 ook per brief 
stemmen. Het stemmen per brief is uiteraard geen verplichting. Als kiezer van 70 jaar of ouder 
heeft u bij deze Tweede Kamerverkiezing drie opties om te stemmen, namelijk: 

▪ stemmen in het stemlokaal op 15, 16 of 17 maart 2021;  
▪ een volmacht geven aan een andere kiezer; 

▪ per brief stemmen.  

De stem(plus)pas heeft u al ontvangen. Heeft u uw stempluspas niet ontvangen of bent u deze 
kwijt? Vraag dan voor vrijdag 12 maart 17.00 uur een vervangende stempluspas bij de 
gemeente aan. 
 
Per brief stemmen 
Tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart ontvangt u de documenten waarmee u per 
brief kunt stemmen: 

▪ het briefstembiljet; 

▪ een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’; 

▪ de retourenvelop; 

▪ een stapsgewijze uitleg. 

Let op: heeft u op donderdag 11 maart nog niet alle documenten ontvangen of bent u ze kwijt? 
Dan kunt u deze tot en met woensdag 17 maart afhalen bij de gemeente. Dit kan alleen in het 
gemeentehuis/afgiftepunt (Lijsterbeslaan 18), dus niet bij een stembureau. 
 
Wat moet u doen? 

Stap 1 - Maak op het briefstembiljet uw keuze. 
▪ Dit mag met elke gewenste kleur. 

▪ Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’. 

▪ Plak de envelop dicht. 

Stap 2 - Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving. 
▪ Zet uw handtekening op de stempluspas. 

Stap 3 - Stop in de retourenvelop: 
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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 
14-03 t/m 20-03 Amnesty International 

Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl  
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Belastingaanslagen 2021 zijn verstuurd  
In de laatste week van februari zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2021 
verstuurd. Alle werkzaamheden rond de gemeentelijke belastingen worden verzorgd 
door de gemeente Veenendaal. Heeft u vragen over uw aanslag, kijk dan goed op de 
achterzijde van uw aanslagbiljet. Daar staat waar u meer informatie kunt krijgen. Dit jaar 
zal er geen spreekuur zijn in verband met de maatregelen tegen COVID-19. 
 
 
 

Raadsinformatiebijeenkomst op 11 maart 2021 
Presentaties over energiecijfers, natuurkansenonderzoek en stand van zaken RES 
 
Op 11 maart a.s. wordt er een raadsinformatiebijeenkomst gehouden. Deze vergadering 
begint om 19:30 uur en is online, via https://renswoude.raadsinformatie.nl te volgen. 
Tijdens deze raadsinformatiebijeenkomst worden er drie presentaties gehouden. 
 
De eerste presentatie gaat over de energiecijfers. Ieder jaar worden gegevens 
verzameld over het energieverbruik in Nederland. De gemeente gebruikt deze cijfers 
voor haar duurzaamheidsdoelstellingen. Tijdens deze presentatie bespreken we de 
meest actuele cijfers. 
 
Rond 20:30 uur start de presentatie over het Natuurkansenonderzoek dat is 
uitgevoerd door Bureau Buiting. De specifieke opdracht was een manier vinden tot 
verbetering van de ecologische kwaliteit van de bermen. Dit, om met relatief 
eenvoudige mogelijkheden de natuurwaarden te verhogen. Uit het onderzoek zijn 
ontwikkelkansen naar voren gekomen en deze zijn uitgewerkt in een rapportage. In de 
rapportage worden de mogelijkheden genoemd hoe de natuurwaarde, biodiversiteit en 
esthetische kwaliteiten vergroot kunnen worden. 
 
Rond 21:30 uur geeft wethouder Sander van ’t Foort een presentatie over de laatste 
stand van zaken van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0. In juni 2020 heeft de 
raad de concept RES vastgesteld. Deze wordt door diverse belanghebbenden 
uitgewerkt in de RES 1.0. De wethouder neemt de raad mee in het 
onderhandelingsproces en zal de raad om input vragen. 
 
Er volgen op een later moment nog formele inspraakmomenten over de RES 1.0. Onder 
andere tijdens de extra raadscommissievergadering van 18 mei a.s. die in het teken zal 
staan van besluitvorming over de RES 1.0. 
 
De openbare stukken voor deze raadsinformatiebijeenkomst zijn te vinden via 
https://renswoude.raadsinformatie.nl/   
 
Voor vragen over deze raadsinformatiebijeenkomst kunt u contact opnemen met de 
griffier, de heer M.H.T. Jansen, via 0318-578153 / m.jansen@renswoude.nl  
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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 producten en/of diensten van Essent, 

Vattenfall, Ziggo en CleanProfs vanaf 1 maart t/m 31 december 2021, aangevraagd 
door Smartlet B.V. (ontvangen op 19 februari 2021); 

▪ Ventvergunning voor de verkoop van haantjepik op het Dorpsplein op 27 maart 
2021, aangevraagd door Hervormde Gemeente Renswoude (ontvangen op 22 
februari 2021); 

▪ Evenementenvergunning voor het internationale paardensportevenement van 2 t/m 
6 juni 2021, aangevraagd door Stichting Renswoude Horse Trials (ontvangen op 25 
februari 2021); 

▪ Gewijzigde DHW- en exploitatievergunning voor Grebbelounge B.V. op het perceel 
Buursteeg 2 te Renswoude. Betreft toevoegen extra ruimten aan de horecaruimte 
en wijziging van de openingstijden (ontvangen op 27 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: 
▪ Ventvergunning voor de verkoop van krentenbroden op 26 en 27 maart 2021, 

aangevraagd door Gereformeerde Kerk Renswoude (verzonden 5 maart 2021). 

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

 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
1) Sportparklaan 2: plaatsen van een overkapping en coniferenhaag vervangen door 

een schutting; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 25 februari 2021); 

2) Catharina Mossellaan 10: wijzigen fundering van nog te bouwen vrijstaande 
woning; activiteit ‘bouwen’ (ingediend 1 maart 2021); 

3) Barneveldsestraat 39: bouwen zwembad; activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’ 
(ingediend 2 maart 2021). 
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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 

 
 
Verleende reguliere omgevingsvergunningen 
1) Wittenoordseweg 11: aanleggen poel; activiteit ‘uitvoeren werk’ (verzonden op 2 

maart 2021); 

2) Leeuwerikweide 16: bouwen schuurtje; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 3 maart 
2021); 

3) Kooiweg 18: wijzigen van het gebruik van agrarische stal naar hondentrimsalon en 
vergaderruimte; activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’ (verzonden op 3 maart 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 

 
 
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning 
1) Barneveldsestraat 39: bouwen zwembad; activiteit ‘bouwen’. 

De aanvraag is ingetrokken wegens een verkeerd gekozen activiteit. De aanvraag is 
opnieuw ingediend. 
Voor meer informatie: tel. 0318-578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl 
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Sport- en Beweegakkoord Renswoude gaat van start! 
 
Het lokale Sport en Beweegakkoord 2021-2022 van Renswoude is gereed. Het doel van 
het akkoord is om de komende twee jaar zoveel mogelijk inwoners in beweging te 
krijgen. Sportformateur Ingrid van Gelder heeft het akkoord samen met vele 
sportverenigingen, sportaanbieders, scholen, inwoners en andere belanghebbenden tot 
stand gebracht.   
 
Wethouder Arnout Wijs van is zeer enthousiast over het akkoord: “Ik ben trots op wat er in korte 
tijd gezamenlijk tot stand is gekomen. Maar liefst 17 organisaties met verschillende 
achtergronden op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en zorg hebben zich aan het akkoord 
verbonden. Ik ben dan ook erg blij dat alle sportverenigingen, zonder uitzondering, achter dit 
akkoord staan. Het is een praktisch uitvoerbaar plan en sluit dan ook goed aan bij de diverse 
behoeften in Renswoude. Veel dank aan alle organisaties en de Sportformateur!“  
 
Renswoude houdt haar inwoners vitaal 
Het gekozen motto: “Samen houden we Renswoude en haar inwoners vitaal! spreekt de 
wethouder erg aan. “Door de gezamenlijke aanpak zijn er creatieve ideeën, mooie verbindingen 
en uiteindelijk een goede samenwerking tot stand gebracht. Ondanks de vaak online 
overleggen hebben alle betrokkenen elkaar goed weten te vinden.” 
 
Focus op senioren 
Het doel van het Sport- en Beweegakkoord is om zoveel mogelijk inwoners in beweging te 
krijgen. Uit een eerdere analyse bleek dat daar met name bij de senioren nog ruimte was voor 
verbetering.  
Alle betrokkenen hebben daarom een centraal loket gecreëerd, een zogeheten “senioren-hub” 
waar ouderen worden begeleid richting passende sport- en beweegactiviteiten.  
Dit seniorenloket heeft voor elke oudere een aanbod op maat. Afhankelijk van de fit-test, het 
advies, de ambitie en interesses kan men vervolgens aansluiten bij nieuw op te zetten wandel- 
of fietsgroepen. Alle verenigingen, maar ook de sporthal en de fysiotherapeut dragen hierin hun 
steentje bij en zullen hun aanbod op de ouderen afstemmen. 
Wethouder Wijs: “Bewegen en een gezonde leefstijl zijn zeker in de huidige tijd van belang. 
Samen bewegen is bovendien ook nog eens gezellig om te doen en zorgt voor nieuwe sociale 
contacten.” Het seniorenloket zal naar verwachting na de zomer open gaan.  
 
Versterken van verenigingen 
Een aanvullend doel van het Sport- en Beweegakkoord is het versterken van de verenigingen. 
Renswoude heeft een sterk verenigingsleven, maar er komt ook erg veel op de clubs af. Veel 
werk landt bij een kleine groep actieve vrijwilligers. Dit is een aandachtspunt voor de toekomst.  
 
Netwerk sport 
Dit akkoord vormt de basis voor een hecht netwerk van organisaties die betrokken zijn bij sport 
en bewegen in Renswoude. Dit netwerk zal op regelmatige basis bij elkaar blijven komen, onder 
andere om kennis uit te wisselen en samen activiteiten op te zetten. Voor de toekomst moet 
sport- en bewegen ook na 2022 een structurele plek krijgen in Renswoude.  
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Nationaal sportakkoord 
Omdat het lokale sportakkoord aansluit op het Nationaal Sportakkoord 2019 – 2022 heeft het 
Rijk een zogeheten Uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast dragen ook 
verschillende partners financieel of in natura bij. 
 
Jeugd 
Komende tijd wordt in navolging op het Sport- en Beweegakkoord ook een lokaal 
Preventieakkoord ontwikkeld voor Renswoude. Hierin zal de focus liggen op de jongeren. 
Samen met deze jongeren, betrokken organisaties en verenigingen zullen we kijken hoe sport 
en bewegen kan bijdragen aan hun plezier, (mentale) gezondheid en geluksgevoel. “In deze tijd 
zien we steeds vaker dat juist de jongeren extra aandacht verdienen”, constateert wethouder 
Wijs. Jongeren zijn van harte uitgenodigd om mee te denken. Aanmelden kan via 
sportformateurrenswoude@gmail.com.  
 
Nieuwsgierig geworden en wilt u het Sport- en Beweegakkoord lezen? Wilt u er meer over 
weten of op enige wijze bijdragen aan het akkoord? Stuur dan een e-mail naar 
info@renswoude.nl.  
 

 
 
AED, daar red je levens mee!  
Eind 2017/begin 2018 heeft de gemeente in samenwerking met de EHBO-vereniging 
een AED-project opgezet met als doel ‘meer burgerhulpverleners en meer 
AED’s die 24/7 beschikbaar zijn’. Door deze acties hangt er in Renswoude op 
meerdere locaties een AED die 24/7 beschikbaar is. Het gaat om de volgende 
locaties: 

▪ Gemeentewerf aan de Molenstraat 12; 

▪ Appartementencomplex aan de Watersnipweide; 

▪ Aula aan de Nijborg 4; 

▪ Dorpshart. 

Bij de politiepost aan de Dorpsstraat 4 hing ook een AED, maar deze is in verband met de 
verbouwing van het gemeentehuis tijdelijk verwijderd. 
 
De AED’s hangen in een AED-kast met codeslot. De AED’s zijn aangemeld bij Hartslag.nu. Dit 
is een systeem dat is opgezet door een groot aantal ambulancediensten. Voor mensen die 
worden getroffen door een hartstilstand komt het erop aan dat er zo snel mogelijk hulp komt en 
het hart weer wordt geactiveerd. Hoewel de ambulances van de RAVU zo snel mogelijk ter 
plaatse zijn, is het van levensbelang om – in afwachting van de komst van de ambulance – het 
hartritme te activeren. Dat kan met een defibrillator die eenvoudig te bedienen is door 
vrijwilligers; de burgerhulpverleners. Om de vrijwillige burgerhulpverleners te alarmeren is het 
systeem HartslagNu ontwikkeld. 
HartslagNu is gekoppeld aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een melding 
van een (mogelijke) reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, maar 
wordt ook automatisch een groep burgerhulpverleners in de omgeving gealarmeerd.  
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                                                    Renswoude, 10 maart 2021 

 

 
De burgerhulpverlener die is ingeschreven in het systeem van HartslagNu ontvangt een oproep 
met instructies via de speciale app op zijn of haar smartphone of via een sms. De instructies 
kunnen zijn: ‘ga direct naar het slachtoffer en start reanimatie op’, of: ‘haal direct een AED’ met 
daarbij de plaats van de AED (met de code van het slot van de kast) en het adres van het 
slachtoffer. 
Bij gebruik van de app van HartslagNu wordt aan de hand van de locatie van de 
burgerhulpverlener automatisch bepaald of hij of zij wordt gealarmeerd. Dat gebeurt alleen 
wanneer iemand daadwerkelijk binnen zes minuten bij een slachtoffer kan zijn. De slimme app 
houdt daarbij rekening met lokale infrastructuur als wegen, spoorwegen, waterwegen en 
bruggen. 
De app alarmeert niet alleen burgerhulpverleners, ze wijst ook de weg en ze heeft een handige 
ingebouwde metronoom die het tempo aangeeft waarin gereanimeerd moet worden. De app 
heeft een duidelijke, eigen alarmtoon. Bij het alarmeren per sms, wordt door het systeem 
uitgegaan van het adres dat de burgerhulpverlener voor zichzelf via de website van HartslagNu 
heeft ingevuld. Dit kan één adres zijn, maar er kunnen ook meerdere adressen toegevoegd 
worden zoals bijvoorbeeld een thuisadres en een werkadres. 
 
Wordt burgerhulpverlener 
Iedereen die kan reanimeren, kan zich bij www.HartslagNu.nl aanmelden. Jong en oud. Hoe 
meer mensen bij het netwerk zijn aangesloten, hoe beter.  
 
First Responder Brandweer 
De burgerhulpverleners zijn overigens niet de enigen die worden gealarmeerd als er sprake is 
van een hartritmestoornis. De Brandweer Renswoude (First Responder) doet dit ook. 

 
 
Heeft u zich al aangemeld voor de Buurtpreventie via 
WhatsApp? 
Samen zorgen we voor een veilige woon- en leefomgeving. 
Er is steeds vaker behoefte aan onderlinge communicatie 
tussen buurtbewoners. Een goed voorbeeld daarvan zijn 
WhatsApp-groepen. Via WhatsApp houden bewoners in 
hun eigen buurt een extra oogje in het zeil. 
 
WhatsApp-groepen in Renswoude kunnen goed werken tegen allerlei vormen van 
criminaliteit en overlast. Daarnaast geeft dit een verbetering van de saamhorigheid in de 
wijk en het verhoogt het veiligheidsgevoel bij veel bewoners.  
 
Het invoeren van WhatsApp groepen in Renswoude betreft een burgerinitiatief dat de 
gemeente en de politie van harte ondersteunen.  Aanmelden voor deelname aan 
buurtpreventie via WhatsApp kan via: www.renswoude.nl/buurtpreventie 
 

DE WEIDEVOGELS KOMEN ER WEER AAN! 
KOMT U HELPEN OM ZE TE BESCHERMEN?

Geniet u ieder voorjaar ook zo van de 
roep van de grutto en de duikvluchten 
van de kievit? Weidevogels horen bij ons 
Nederlandse landschap en bij het voorjaar. 
In Renswoude en omstreken bereiden de 
vrijwilligers van Weidevogelbescherming De 
Kiewiet zich al voor op het voorjaar en het 
weidevogelbeschermingsseizoen.

Om de weidevogels te helpen bij het 
overleven in ons drukke landschap 
zetten honderden Utrechtse vrijwilligers 
van 13 weidevogelgroepen zich in. Ook 
u kunt een bijdrage leveren om deze 
cultuurvogels te behouden. Meld u aan bij 
Weidevogelbescherming De Kiewiet, actief in 
Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. 

WAT DOET EEN WEIDEVOGELBESCHERMER?
Vanaf eind maart tot in juni beschermt u de 
nesten en houdt u in de gaten hoe het met 
de jonge vogels gaat. In deze periode bent u 
4 uur per week in het veld om de nesten te 
zoeken. Als weidevogelvrijwilliger leert u de 
weidevogels goed kennen. U leert over hun 
gedrag zoals waar zij hun nesten maken. 
Deze nesten spoort u op markeert u met 
stokken. De boer of loonwerker kan zo de 
locatie van het nest zien en er rekening mee 
houden bij de werkzaamheden op het land. 
Goed overleg met de boer is een belangrijk 

onderdeel van de werkzaamheden. Daardoor 
kunnen meer weidevogels overleven. Als 
weidevogelbeschermer krijgt u begeleiding 
van een ervaren weidevogelbeschermer. 

BASISCURSUS WEIDEVOGELBESCHERMING
Heeft u nog geen ervaring? Geen enkel 
probleem. Landschap Erfgoed Utrecht 
organiseert cursussen voor beginnende 
weidevogelvrijwilligers op 24 en 31 maart 
2021. Aanmelden kan voor 17 maart via: 
www.landschaperfgoedutrecht.nl/ik-wil-
behouden/weidevogels-beschermen/

VEROVER JE OMGEVING! 
De vrijwilligers van de weidevogelgroepen 
veroveren elk jaar weer hun omgeving en 
beschermen de weidevogels. Verover je 
omgeving is de naam van de campagne 
van Landschap Erfgoed Utrecht, die de 
werkzaamheden van de weidevogelgroepen 
ondersteunt met materialen en cursussen, 
én zorgt voor het beheren en behouden van 
het landschap en het erfgoed in de mooie 
provincie Utrecht. Lees over de campag-
ne op www.landschaperfgoedutrecht.nl/
verover jeomgeving. 

Meer informatie over 
weidevogelbescherming:
www.landschaperfgoedutrecht.nl/ik-wil-
behouden/weidevogels/

 

 

  

 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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STICHTING NACHAMU NACHAMU AMI /  
TROOST TROOST MIJN VOLK (OM HET 
JOODSE VOLK TE ONDERSTEUNEN)

De afgelopen maanden heeft het werk 
met betrekking tot het sorteren en de 
transporten niet stilgelegen. In de regen, 
zonneschijn en zelfs in de sneeuw is er 
doorgewerkt.

TSERNIVTSI-OEKRAINE
Joodse hulporganisaties in Oekraine  
bedanken ons in een mail voor de hulp die zij 
in 2020 van Nachamu Nachamu Ami hebben 
gekregen. Vorig jaar zijn er 3 containers 
vol met goederen naar Oekraine gegaan. 
Hulpmiddelen voor gehandicapten, meubels 
en matrassen, schoolmeubilair, speelgoed, 
ziekenhuisbenodigdheden, keukengerei, 
huis houdelijke artikelen, kleding, schoenen, 
beddengoed, tassen en meer. Binnenkort 
gaat er weer een transport.

ISRAEL
Regelmatig komt de vraag van mensen 
die goederen aanbieden, hoe zijn de 
leefomstandigheden in Israel?  Is de hulp die 
Nachamu Nachamu Ami biedt echt nodig, 
want Israel is toch geen ontwikkelingsland?
Volgens de OESO telde Israel begin 2020 
ongeveer 2,3 miljoen inwoners onder de 
armoedegrens waaronder een miljoen 
kinderen. En 1,6 miljoen inwoners met 
voedselonzekerheid. Helaas zijn deze cijfers 
enorm toegenomen doordat tienduizenden 
hun baan verloren tijdens de COVID-
pandemie. De armen en ouderen in deze 
samenleving lijden het meest. Gelukkig 
kunnen we hen helpen door o.a. kleding, 
meubels en incontinentiemateriaal te geven.
Ondanks de coronapandemie blijft ons werk 
voor een groot deel doorgaan. Het depot 
in Renswoude is open (Utrechtseweg 26a, 

open op dinsdag ,woensdag en donderdag). 
En de chauffeurs rijden nog steeds door het 
land om meubels en spullen op te halen.

Helaas zijn de kringloopwinkels gesloten 
waardoor de inkomsten behoorlijk 
achterblijven, terwijl de vaste lasten als 
huur en uitgaven voor het realiseren van de 
transporten voor een aanzienlijk deel gelijk 
zijn gebleven. Zodoende begint de bodem 
in “de kas”in zicht te raken.  Ondanks dit 
alles hebben we er bewust voor gekozen 
om de transporten naar Israel ( in 2021 al 4 
verstuurd!) en Oekraine door te laten gaan. 
Deze mensen hebben de hulpgoederen juist 
zo hard nodig nu.

WILT U ONS WERK JUIST IN DEZE TIJD, BLIJVEN 
STEUNEN? 
Maak dan een gift over op NL67 RABO 0309 
3627 92 o.v.v. transportkosten.
Voor vragen bel: 
06 29576395  of  06 30066110

Lekker 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.

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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VAN DE BIEB!

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 
verrassingspakketten 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.
 
Heeft u andere wensen, laat het ons weten!
Onze klantenservice is dagelijks van 10:00 
- 16:00 telefonisch bereikbaar via 0343-
760020 info@bibliotheekzout.ml
 
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 VOORLEESEXPRES  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@bibliotheekzout.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.
 
BOEKENWEEK UITGESTELD
De Boekenweek 2021 wordt in verband met 
corona verplaatst naar de zomer. Van 6 tot 
en met 14 maart is er dus geen Boekenweek, 
maar het zal wel een week vol boeken 
worden. In die week worden er onder de 
titel ‘Het voorwoord van de Boekenweek’ 
verschillende on- en offline activiteiten 
georganiseerd waarmee het boek gevierd 
wordt en iedereen wordt opgeroepen om 
zijn of haar favoriete boekhandel te blijven 

steunen. De Boekenweek zelf zal in de 
zomer plaatsvinden als de boekhandels en 
bibliotheken weer volledig open zijn.

MEDIA UKKIE DAGEN 2021 ‘IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET 
ZIET’ MEDIAGEBRUIK BINNEN HET GEZIN
De Bibliotheek Z-O-U-T vraagt tijdens de 
Media Ukkie Dagen, van 26 maart t/m 2 
april 2021, aandacht voor mediawijsheid in 
de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. 

Ouders en verzorgers van jonge kinderen 
krijgen tijdens deze campagne tips om 
aan de slag te gaan met het mediagebruik 
binnen het gezin. We geven antwoord op 
vragen, zoals: hoe kan je als gezin samen 
plezier beleven aan media? Welke inhoud 
past goed bij je kind? Hoe kan je je kind 
veilig begeleiden op de tablet? En hoe zorg 
je voor de juiste balans in momenten met en 
zonder media? Webinar voor ouders Voor 
ouders wordt er een webinar georganiseerd 
over het mediagebruik en de rol van ouders 
daarin. Denise Bontje, van Mediasmarties.nl, 
neemt je tijdens het webinar ‘Ik zie, ik zie wat 
jij niet ziet’ mee in het media aanbod voor 
jonge kinderen. Een webinar met praktische 
tips om een gezond mediamenu samen te 
stellen? Het webinar is gratis te volgen op 
woensdag 31 maart van 2000-2100 uur. 
Meld je aan via www.bibliotheekzout.nl/mud

Media Ontdek Pakket Tijdens de Media 
Ukkie Dagen kun je bij de bibliotheek 
een media ontdekpakket aanvragen. Met 
een ontdekkaart en dobbelsteen samen 
met jouw peuter of kleuter verschillende 
media ontdekken. Van voorlezen tot kijken, 
luisteren, spelen en doen, met èn zonder 
scherm. Binnen èn buiten. Het pakket bevat 
ook een kaart met QR-code die verwijst 
naar concrete mediatips bij de Media Ukkie 

Dagen. Het pakket kun je aanvragen via de 
website van de bibliotheek.

Voorleesfilmpjes prikkelen de zintuigen 
en nemen je mee in een bijzonder verhaal. 
De bibliotheek heeft verschillende filmpjes 
voor je. Je hoeft alleen maar even in te 
loggen met je Bibliotheekaccount. Bekijk 
de voorleesfilmpjes van de Voorleeshoek, 
Bereslim, SchoolTV en Wepboek.

Volg de Bibliotheek Z-O-U-T op twitter, 
facebook of instagram voor meer tips tijdens 
de Media Ukkie Dagen. #MU

NIEUWS VAN HET TAALHUIS IN HET TREFPUNT VAN 
RENSWOUDE (IN DE BIBLIOTHEEK)
Hallo Renswoude, wij zijn jullie nieuwe 
buurtbewoner: NLeducatie. Aangenaam!

Sinds februari zijn wij de nieuwe 
taalaanbieder in Foodvalley om gratis 
cursussen met officieel diploma aan te 
bieden namens de gemeente. Dit gaan we 
ook doen in Ede, Wageningen, Veenendaal, 
Barneveld, Scherpenzeel en Rhenen.

Maar wat is NLeducatie eigenlijk? Wij zijn 
een taalschool die gespecialiseerd is in 
inburgeringscursussen, taalcursussen voor 
volwassenen en cursussen op de werkvloer.
Elke inwoner uit Renswoude ouder dan 18 
kan bij ons terecht om beter te worden in 
lezen, schrijven, spreken, rekenen of digitale 
vaardigheden.

Ken jij óf ben jij iemand die:
-  Beter wil worden in lezen en schrijven? 

Denk aan grammatica, spelling, maar ook 
aan het voorlezen van je kleinkinderen.

-  Beter Nederlands wil praten en verstaan? 
We bieden verschillende niveaus aan en er 
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is altijd een passend niveau voor iedereen.
-  Wil leren WhatsAppen of digitaal een 

afspraak maken bij de gemeente? We 
helpen grootouders om te WhatsAppen 
en zoomen met hun familie en we helpen 
ook beginnende ondernemers met digitale 
overheid en bijvoorbeeld TOZO aanvragen.

-  Meer kans wil maken op een leuke baan, 
wil doorgroeien in werk of een opleiding wil 
volgen?

We hebben een nauwe samenwerking met 
het Taalhuis in Renswoude. Aanmelden kan 
bij het Taalhuis via het inloopspreekuur, mail: 
Taalhuis@bibliotheekzout.nl of telefoon: 
061164522

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

DEN HAAG LUISTERT NAAR DORPSBELANG 
RENSWOUDE

In de raadsvergadering van 16 februari 
deed Dorpsbelang Renswoude een oproep 
aan het college om bij voorkeur geen 

huurverhoging toe te passen dit jaar. Dit in 
verband met o.a. de vreemde tijden waarin 
wij leven. Deze oproep was niet  alleen 
voor de sociale huurders maar ook voor 
de zogenaamde ‘scheefhuurders’ die de 
laatse twee jaren huurverhogingen enkele 
tientjes per maand voor de kiezen hebben 
gehad. Wethouder Van’t Foort antwoorde 
dat hij dit mee zou nemen naar het college 
en deed mededeling dat men bij financiele 
problemen een beroep kan doen op de Wet 
eenmalige huurverlaging of zich kan melden 
bij het college.

Echter een dag later werd bekend dat de 
regering besloten heeft de huren voor 2021  
te  bevriezen voor de sociale huurwoningen. 
De oproep van Dorpsbelang Renswoude aan 
het college is om ook de scheefhuurders en 
de vrije sector huurwoningen hier in mee te 
nemen.

Fractie Dorpsbelang Renswoude 

0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u 

verzekerd bent

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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BIBBERBOTJESFEEST IN DE 
VOORJAARSVAKANTIE

“We waren er helemaal klaar voor” legt 
Esther van den Brink van de Bibliotheek in 
Renswoude uit. 

Voor de voorjaarsvakantie had men, in 
samenwerking met de gemeente, er voor 
gezorgd dat de kinderen iets leuks te doen 
hebben. Het wordt bibberbotjesfeest en dus 
kan ieder kind een leuk bibberbotje maken. 
In de bibliotheek hebben we de gratis 
pakketjes hiervoor.

Het gratis bibberbotjes pakket kon door de 
jeugd opgehaald worden. Het bibberbotjes 
pakket was speciaal bedoeld voor de 
kinderen groep 3 tot en met 8 en vooral 
de jongste kinderen zullen misschien wat 
hulp van hun ouders of grootouders hierbij 
kunnen gebruiken.

Esther van den Brink: “Op de website van 
de bibliotheek Z-O-U-T was te zien hoe je 
een bibberbotje kon maken terwijl er in het 
pakket dat kinderen mee naar huis namen 
ook een handleiding te vinden was”.

Bibberbotjes is educatief speelgoed en 
is tegenwoordig zelfs al verkrijgbaar in 
bouwpakketten.

Naast het bibberbotjes avontuur  hadden 
de bieb en de gemeente nog een 
tweede mogelijkheid om je tijdens de 
voorjaarsvakantie te vermaken, namelijk 
het maken van een stop-motionfilmpje. Een 
stop motion was 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 kun met elke fotoserie. Het is heel 
eenvoudig. Op de website van de bieb staat 
een handleiding hoe je het kunt maken: 
Stop Motion filmpjes maken.

Het Is de bedoeling dat je een 
stopmotionfilmpje maakt van je favoriete 
boek(verfilming) en deze deelt op insta met 
#biebzout. De mooiste 3 filmpjes krijgen 
een leuke prijs uitgereikt.

Wat je nodig hebt? Een stop motion maker 
app. Er waren verschillende gratis apps 
beschikbaar en een smatphone of tablet. 
Dus hup, men ging aan de slag. Men maakte 
iets leuks en wie weet viel je ook nog in de 
prijzen.

FOOT FIT
Pedicure Salon Renswoude

Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46 
3927 AK Renswoude 

0318-572041

 
 
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 

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)

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bvw
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WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE      -      BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING
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LANDELIJKE OPSCHOONDAG ZATERDAG 
20 MAART IN RENSWOUDE

Vrijwilligers van de werkgroep “Renswoude 
Schoon” gaan op 20 maart aan de slag om 
Renswoude weer zwerfafval vrij te maken. 
Ze kunnen nog wel extra hulp gebruiken. 

DOET U MEE?
Aanmelden kan op tel nummer: 
06-46258523

De start is om 10 uur vanaf Elzenhof 16. Hier 
krijgt u een zak, een grijpstok en een paar 
handschoenen mee. In overleg krijgt u dan 
een gebiedje of straat aangewezen. Daarna 
kunt u materialen en afval weer inleveren. 
Kinderen kunnen ook mee doen en 
bijvoorbeeld alle speelveldjes schoonmaken.
In heel Nederland vinden deze dag 
opruimacties plaats. Nog beter is het 
natuurlijk als deze acties overbodig gaan 
worden. Daar kan iedereen aan bijdragen!

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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TAKEN WELZIJNSWERKERS OPNIEUW 
INGEDEELD

Binnen de Stichting Welzijn en 
Ondersteuning  Scherpenzeel/Renswoude 
zijn een tweetal welzijnswerkers actief. 
Die dames zijn Rianne van Ginkel en 
Martine van Garderen, die beide een eigen 
werkgebied hebben gekregen. 

Via een mail zijn de vrijwilligers binnen de 
S.W.O. hiervan in kennisgesteld.

Voordat ingegaan wordt op het werkgebied 
van beide dames en verdere belangrijke 
informatie wordt uitgewisseld hopen ze dat 
het iedereen goed gaat. Ze stellen dan ook: 
“We moeten veel geduld hebben in deze 
tijd en dat valt niet altijd mee. We denken 
aan jullie en kijken erg uit naar de tijd dat 
we elkaar weer kunnen ontmoeten”. Een 
warme reactie richting al diegenen die 
veel missen zoals activiteiten, gezellige 
samenkomsten, speciale middagen, sjoel- 
en bowlingcompetities en ja, nog veel 
meer want S.W.O. verzorgt een breed scala 
aan activiteiten voor de senioren in beide 
gemeenten. 

Aan al die inwoners van 
Scherpenzeel en Renswoude 
willen Rianne en Martine laten 
weten dat hun taken opnieuw 
zijn ingedeeld.

Rianne van Ginkel: “Vanaf 
nu is het zo dat ik werk voor 
de afdeling Renswoude. Zij 
is telefonisch bereikbaar 
via 06-51647525, per email: 
r.vanginkel@swo-sr.nl

De werkdagen van Rianne  zijn op maandag, 
dinsdag en vrijdag en haar werkplek is 
de Bibliotheek aan de Van Reedeweg in 
Renswoude of thuis.

Martine van Garderen is werkzaam voor 
de afdeling Scherpenzeel. Zij is telefonisch 
bereikbaar via 06-83775854, per email: 
m.vangarderen@swo-sr.nl

De werkdagen van Martine zijn op 
woensdag en donderdag en haar werkplek 
is te vinden in het kantoor in “het Huis in de 
Wei” of thuis”.

Rianne wijst er op dat Martine en zij als 
team samenwerken binnen de Stichting 
Welzijn en Ondersteuning Scherpenzeel/
Renswoude en zij elkaar zullen vervangen 
in tijden van vakantie of afwezigheid of om 
andere redenen. Ook in deze tijd kunnen 
inwoners ons bellen voor overleg, vragen, 
advies, voorlichting en ondersteuning of 
voor zomaar een gesprekje”.

Renswoude
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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 18 MAART
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

Anton en Tonky Kool, van harte gefeliciteerd met 
jullie 12,5-jarig huwelijksjubileum! 

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

Per direct ben ik op zoek naar zelfstandige 
woonruimte. In eerste instantie om hier alleen te 
wonen, vanaf a.s. oktober samen met mijn verloofde 
met wie ik dan hoop te trouwen.
We hebben beiden een klein huisdier, fijn als 
die ook welkom zijn. Max huurprijs €750 i.v.m. 
huurtoeslaggrens. Hebt u iets te huur of weet u 
iemand die iets verhuurd? Ik hoor het graag!
Vriendelijke groet, Hanneke Horst

Gratis op te halen 4 blank eiken eetkamer stoelen.
0318 571544

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

Wil de jongeman, die op 26 februari om 16.00 uur, 
het gietijzeren hondje bij ons uit de heg aan het 
Berkenlaantje heeft gehaald en meegenomen, dit 
weer terugzetten. Alvast bedankt voor de moeite.
Jan Overbeek

Staat de Pubquiz op zaterdagavond 20 maart al 
genoteerd in je agenda? Je kunt zelf ook vragen 
inleveren die over typische Renswoudse dingen of 
mensen gaan. Stuur een originele vraag naar ons 
door en wie weet zie je ‘m terug in de quiz!
Je vraag (+ antwoord) mag je voor 11 maart mailen 
naar ilsebeijer@gmail.com

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

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.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
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ACTIE

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 08 maart t/m 14 maart 2021. Week 10. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Alle Vivera 
vleesvervangers

 per pak 

2.35

3.69  0.99

MAX. 
10 PER 
KLANT

1+1 GRATIS*

 Vergeer 
gesneden kaas

2 pakjes à 175/200 gram 
 combineren mogelijk 

 4.98

2.49

_

_
5.98

2.99

3 STUKS

 Dr. Oetker 
Ristorante 
 m.u.v. glutenvrij 

 3 dozen à 270-400 gram 
 combineren mogelijk 

6.27

10.475.49

CoolBest Fruit-
ontbijt of Smoothie 

of Appelsientje 
   fl es 330-1000 ml 

 1.59

0.95

_

_
2.09

1.25

40% KORTING*

1+1 GRATIS*

 Alle Lassie rijst  
2 stuks 

 combineren mogelijk 

 1.98

 0.99

_

_
 6.14

3.07

Handsinaasappelen, 
perssinaasappelen 
of grapefruit
net 2 kilo of net 4 stuks   

2.85

2.99  1.99

2 STUKS

  Chocomel 
2 pakken à 1000 ml 

 combineren mogelijk 

2.58

3.98 1.99

Coop XL saucijzen-, 
vegetarisch saucijzen- 

of gehaktbalbroodje 
combineren mogelijk 

1.98  1.50
2 STUKS

Coop Van Beek Renswoude
Dorpsplein 14


