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 activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’

 
‘bouwen’ (ingediend op 2 juni 202

 bouwen aanbouw achterzijde van de woning; activiteit ‘bouwen’ 

 
‘bouwen’ (verzonden op 3 juni 2021);

 activiteit ‘afwijken van 
bestemmingsplan’ (ver



de  herautde  heraut

1110
 

 bouwen vrijstaande nieuwbouw en paardenstal; activiteit ‘bouwen’ 

 eit ‘bouwen’ (verzonden o

 plaatsen van een dakkapel; activiteit ‘bouwen’; de 

 
‘afwijken van bestemmingsplan’ (verzonden op 11 juni 2021).
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kopgroep ‘Renswoude voor elkaar’ opgericht. De maand oktober 
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naam “ .” De kopgroep bestaat 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 

 

 

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

NIJBORG
RIJG

Ook voor reparatie 
keuren en van 

elektrische machines 
van diverse merken
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KINDERBURGEMEESTERS 
OPENEN EDUCATIEF SPEELBOS  
“HET LEUGHTENPAD”

DE GELDERSE VALLEI HEEFT EEN NIEUWE AANWINST: 
EDUCATIEF SPEELBOS “HET LEUGHTENPAD”. DE 
KINDERBURGEMEESTERS VAN ZOWEL RENSWOUDE 
(DAANTJE KLUTS) ALS SCHERPENZEEL (LISA 
VAN GARDEREN) OPENDEN OP 2 JUNI SAMEN DIT 
EDUCATIEVE SPEELBOS BIJ RECREATIEPARK DE 
LUCHT IN RENSWOUDE.

Op het Leughtenpad kunnen kinderen 
nog echt de Gelderse Vallei beleven. Ze 
kunnen er rennen, speuren, klimmen, 
ontdekken, met water spelen en er is ook 
een blotevoetenpad. Het Leughtenpad 
ligt precies op de grens van 3 gemeentes: 
Renswoude, Scherpenzeel en Barneveld. 
Bij de opening waren daarom – heel 
bijzonder - meerdere burgemeesters 
aanwezig: de burgemeester en 
kinderburgemeester van Renswoude en 
de burgemeester en kinderburgemeester 
van Scherpenzeel.

EDUCATIEF SPEELBOS
Het Leugtenpad is ontwikkeld door 
vrijwilligers van onder meer IVN en het 
natuureducatief scholenproject “Van 
Luchtkasteel tot Dassenburcht”, onder 
leiding van Ria van de Bor. Bij de opening 
vertelde ze samen met Karel van Dijk, 
eigenaar van recreatiepark De Lucht, 
de achtergrond van de naam van het 
speelbos. Het Leughtenpad is vernoemd 
naar een weg op het terrein: de Leught. 
Dit betekent uitlichten of schitteren, 
wat natuurlijk heel toepasselijk is voor 
een educatief speelbos. Het Rabobank 
Coöperatiefonds en Waterschap Vallei en 
Veluwe hebben het speelbos financieel 
mede mogelijk gemaakt.

KELTISCHE BOOMKALENDER
Nadat beide kinderburgemeesters het 
Leughtenpad officieel geopend hadden, 
kregen alle burgemeesters en sponsoren 
een rondleiding. Daarbij werden 
torrentegels opgetild, een uitkijktoren 
beklommen, een dassenburcht bekeken 
en gingen bij sommigen de schoenen 
uit om het blotevoetenpad ook echt te 
ervaren. Ook de Keltische boomkalender, 
bestaande uit 21 verschillende bomen, 
viel in de smaak. Hier kun je met je 
geboortedag je levensboom opzoeken en 
kijken of de eigenschappen van die boom 
ook bij je passen.  

RUGZAKROUTE
Het Leughtenpad ligt op het terrein van 
recreatiepark De Lucht (Barneveldsestraat 
49 in Renswoude) en is voor iedereen 
vrij toegankelijk tussen zonsopgang en 
zonsondergang. Het leent zich goed om 
op eigen houtje te ontdekken. Voor wie 
meer wil, is er een  rugzak beschikbaar bij 
de receptie (open tussen 9 en 15 uur) van 
recreatiepark De Lucht. Hierin zitten een 
boekje met opdrachten en extra materialen 
zoals zoekkaarten en een loeppotje. Ook 
krijg je dan een schepnet mee om de 
onderwaterwereld te ontdekken. 

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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BOEREN KEFIR VAN DE BOERDERIJ 
AERDEROORT

Aan de Barneveldsestraat 37 ligt Boerderij 
Aerderoort. Een boederij die gerund wordt 
door Art Wolleswinkel en Birgit Hanskamp. Zij 
verzorgen samen de koeien, de kalfjes en het 
grasland op hun melkveebedrijf. De koeien 
geven melk en daarvan maken Art en Birgit de 
heerlijkste Kefir. Misschien vraagt u zich direct 
af, wat is nu Kefir? Kefir is een probiotische 
zuiveldrank die zijn oorsprong waarschijnlijk 
in de Kaukasus vindt. Aerderoort Kefir 
is een onbewerkte, probiotische en niet-
gepasteuriseerde zuiveldrank. Ze bestaat 
uit rauwe melk waar een kefircultuur aan is 
toegevoegd. Dit zijn melkzuurbacteriën en 
gisten die zorgen voor een fermentatieproces 
in de melk. Dit is de enige bewerking die de 
melk ondergaat. De melkzuurbacteriën zetten 
de in melk aanwezige lactose (melksuiker) 
grotendeels om in melkzuur. Zo krijgt de 
kefir een friszure smaak en is het ook voor 
veel mensen met een lactose-allergie goed 
verteerbaar. De gisten produceren een kleine 
hoeveelheid CO2, wat een licht tintelende 
smaak geeft. 

VOORDELEN VAN KEFIR
Zeer goed voor de gezondheid en een goede 
bron van allerlei voedingsstoffen. Kefir bevat 
ongeveer 30 bacterie- en giststammen, 
waardoor het een rijke en veelzijdige 
probiotische bron is. In een portie Kefit van 
175 ml treft u tal van stoffen aan zoals eiwit, 
calcium, fosfor, vitamine B12, Riboflavine (B2), 
Magnesium en Vitamine D.

Op de vraag “Waarvan is jullie kefir gemaakt”, 
zegt Art: “Die wordt gemaakt van volle, verse 
melk van koeien die minimaal 120 dagen 
per jaar, 6 uur per dag in de wei lopen. Onze 
koeien worden voornamelijk gevoerd met 

kruidenrijk gras, aangevuld met krachtvoer 
dat uitsluitend in Europa is geteeld en niet 
genetisch is gemodificeerd”.
Even later zit ik aan de keukentafel met Birgit 
Hanskamp, de vrouw van Art. Birgit legt uit 
dat ze voor gezonde voeding is, voeding waar 
iedereen tegen kan. “Ik wilde een meerwaarde 
op melk creëren. En dus heb ik gezocht naar 
een product waar heel veel mensen baat bij 
hebben”. Ze legt uit waarom ze de cursus 
“Korte keten” gedaan heeft. En terwijl Birgit 
duidelijk maakt wat haar doel is, waarvoor zij 
zich graag inzet, gaat de bel. Een klant bij haar 
winkel en dus verdwijnt ze even om die klant 
te helpen. 
Birgit vertelt dat ze ook geprobeerd heeft 
elders afzet te zoeken voor haar producten. 
Dat bleek niet echt makkelijk en ineens had ze 
oplossing gevonden, zelf een winkel beginnen. 
Omdat de vraag meer en meer toenam was 
dat de oplossing. Birgit: “In het eerste begin 
deed ik alles vanuit de keuken, maar je moet 
ook aan de hygiënecode voldoen en zo hebben 
we hele nuttige winkel gerealiseerd, die aan de 
eisen destijds voldoet”.
Birgit is er best trots op dat ze zoveel leuke en 
positieve reactie krijgt over haar producten
Kennelijk is Birgit niet de vrouw die echt van 
stilzitten houdt want op maandag en dinsdag 
staat ze voor de klas bij de MAS in Barneveld 
en brengt ze leerlingen het nodige bij op het 
gebied van vissen. Van woensdag tot en met 
zaterdag is ze druk met haar producten van de 
eigen winkel op “Aerderoort”. 
Het is dan ook niet zo vreemd dat je op 
boerderij Maar op “Aerderoort” niet alleen 
terecht voor Boeren Kefir want er zijn ook 
diverse smaken vla, Graafstroom kaas, 
vlees en kip, scharreleieren, honing en zelfs 
advocaat. Dus is het zeker de moeite waard 
eens een kijkje te nemen en te proeven van 
hetgeen daar allemaal ambachtelijk wordt 
bereid.

 

 

 

     IJzersterk in plaatwerk 
Het adres voor: 

- Knipwerk 
- Kantwerk 
- Cortenstaal 
- Gepersonaliseerde vuurkorven 
- Stalen plinten 

Barneveldsestraat 17-b, Renswoude 
06-42748438  www.burgtmetaal.nl 

 

 

 

 

  

FOOT FIT
Pedicure Salon Renswoude

Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46 
3927 AK Renswoude 

0318-572041
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EXTRA SUBSIDIE VOOR INITIATIEVEN 
OP HET PLATTELAND!

Goed nieuws voor iedereen die een 
vernieuwend idee heeft voor het platteland 
in de provincie Utrecht: het Europese 
programma LEADER is met twee jaar 
verlengd en er is zowel vanuit de Europese 
Unie als vanuit de provincie Utrecht extra 
budget beschikbaar gesteld. Dat betekent 
dat ook in 2021 en 2022 LEADER-subsidie 
kan worden aangevraagd, uiteraard zolang 
er budget beschikbaar is. Aanvragen 
worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst. Dus… wie het eerst komt, het 
eerst maalt!

Voor een LEADER-bijdrage zijn we op 
zoek naar ideeën die stad en platteland 
verbinden, vernieuwend zijn en waarvoor 
draagvlak is: vóór en door de streek! 

Heb je zo’n idee? Dan kom je wellicht in 
aanmerking voor een financiële bijdrage 
vanuit LEADER! Daarnaast moet het idee 
bijdragen aan een of meer van de doelen 
van jouw LEADER-gebied. In het LEADER-
gebied Utrecht-Oost (Kromme Rijnstreek, 
Heuvelrug en Vallei) zijn de doelen Voedsel 
van dichtbij,  Recreatie, Educatie, Duurzame 
energie en Sociale Innovatie.  

Een uitgebreide beschrijving van de 
doelstellingen, subsidievoorwaarden en  
de wijze waarop de subsidie kan worden 
aangevraagd, is te vinden op de website 
leaderutrechtoost.nl. 

Heb je dus een projectidee dat aansluit bij 
een of meer van de doelstellingen, neem 
dan contact op met de LEADER-coördinator 
om de mogelijkheden te bespreken. 

De contactgegevens staan op de website 
bij ‘contact’. Overigens zijn er ook nog twee 
andere LEADER-gebieden aan de westkant 
van de provincie Utrecht: LEADER Weidse 
Veenweiden en LEADER Polders met 
Waarden.

Naast LEADER is er ook vanuit de 
provinciale subsidieregeling “Leefbaarheid 
Kleine Kernen” subsidie beschikbaar 
voor initiatieven van onderaf in de 
dorpen op het platteland. Zoals de naam 
al doet vermoeden is deze subsidie 
vooral bedoeld voor activiteiten die de 
sociale samenhang versterken, zoals 
bijvoorbeeld het organiseren van culturele 
of gemeenschappelijke activiteiten, of het 
in stand houden van basisvoorzieningen. 
Kijk hier voor meer informatie. Ook zijn er 
vouchers beschikbaar voor het vergroenen 
van de leefomgeving in het kader van Groen 
aan de Buurt. 

INFORMATIE- EN MEEDENKCAFÉ OP WOENSDAG 
23 JUNI 2021
LEADER Utrecht-Oost, LEADER Weidse 
Veenweiden en “Leefbaarheid Kleine 
Kernen” organiseren op woensdagavond 
23 juni 2021  een online informatie- en 
meedenkcafé waarin uitleg wordt gegeven 
over deze en andere subsidiemogelijkheden, 
we inspirerende voorbeelden laten 
zien en vragen beantwoorden over wat 
die regelingen voor jouw idee kunnen 
betekenen. Deelname is gratis. Aanmelden 
kan door een mail te sturen naar LEADER 
coördinator Maike van der Maat: maike@
consultopmaat.nl. 

Renswoude
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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   
  
RONDLEIDING KASTEEL RENSWOUDE IN JUNI 
Omdat de maatregelen zijn versoepeld 
zijn kleinschalige rondleidingen aan het 
Kasteel in Renswoude weer mogelijk. 
Hierbij wordt ook trapgelopen. 

Een unieke gelegenheid om het fraaie 
kasteel van binnen te bewonderen door 
een van de inwoners van het kasteel. Wilt 
u hier aan mee doen kan dat uitsluitend 
op afspraak en wel op dinsdagmiddag 15 
juni. 

Alle corona-maatregelen worden in acht 
genomen en mondkapje ie verplicht. 
De kosten zijn  10,- p.p., kinderen idem. 
U kunt alleen mee doen na aanmelding en 
bevestiging hiervan. 
Mailt u evandenbrink@bibliotheekzout.nl  
 
TEKENLES OP VRIJDAGMIDDAG
Vanaf 18 juni beginnen de tekenlessen 
weer onder leiding van Marianne van 
Voorthuizen. Iedereen gaat aan het werk 
op zijn of haar eigen niveau. Het is van 
14.00 - 15.30 uur.
Omdat we  maar beperkt aantal mensen 
kunnen plaatsen graag opgeven hiervoor 
telefonisch of via de mail of in de bieb.

Kosten  2,- voor koffie en materialen. 
Eigen materialen mee mag ook.

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

VAN DE BIEB!

15 JAAR BIBLIOTHEEK ZOUT!
Op 15 juni bestaat de Bibliotheek Zout, waar 
de bibliotheek van Renswoude onderdeel 
van is 15 jaar. Daarom is er voor alle leden, 
van jong tot oud,  een leuk kadootje zolang 
de voorraad strekt!

De bieb is weer ‘gewoon’ open voor 
inleveren, uitzoeken en lenen van boeken, 
tijdschriften en dvd’s. Ook mag de krant 
weer worden gelezen. Maatregelen 
blijven nodig om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Zo zijn wij 
verplicht om iedereen te registreren die 
de Bibliotheek bezoekt. Ook mandjes 
en mondkapjes zijn verplicht voor alle 
bezoekers.  

Dus tijdens de normale openingstijden 
(dinsdag en vrijdag van 14.00-17.00 uur, 
woensdagen 14.00-20.00 uur) bent u weer 
van harte welkom in de bibliotheek! 

In de Grote vakantie (19 juli - 29 aug.)  is 
de bieb open op woensdagen en vrijdagen. 
Dus gesloten op dinsdag.
 
VERRASSINGSTASSEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN
Het blijft 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. 
Langskomen, bellen of mailen mag ook.
 
 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 
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WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE      -      BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

Bij aankoop
van een bril

GRATIS
ZONNEBRIL
op sterkte t.w.v. €179,-

Deze actie is geldig t/m 28 juni

Dorpsplein 10
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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 24 JUNI
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

Kringloop De Meubelmarkt in Renswoude 
Geopend op: 
Maandag t/m donderdag van 10:00 tot 17:00
Vrijdag van 10:00 tot 17:00
Zaterdag van 10:00 tot 16:00
Alle meubels kasten, bedden, enz 25% tot 
50% korting 
Alle glasservies 2e glas gratis 
Boeken en cd`s 10 stuks voor 5 euro 
Wij hanteren de coronaregels in de winkel 
Kastanjelaan 2a te Renswoude 
Opbrengst is voor de koepelkerk 
Koffie of thee + gebak €2.50
Kom snel kijken grote opruiming 

Bied zich aan. Jonge dame, niet rokend, wil graag 
op uw kinderen passen als u er even niet voor ze 
kunt zijn. Tijden in overleg. Ik heb ervaring. 
Bel gerust. 0610844593.

Renswoude Groen! Doet u mee? 
Heel veel tuinplantjes te koop.
Bloeiend en groen. Zelfbediening in en voor 
de carport. Kastanjelaan 41.

Namens Henny van Voorst willen wij een ieder 
bedanken die geholpen heeft om het plakboek  
van de Coop vol te krijgen!

 
 
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



GROOT INSLAAN EXTRA VOORDEEL

VOLLE WAGEN DAGEN

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 14 juni t/m 20 juni 2021. Week 24. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Dubbelfrisss of 
Bubbelfrisss

  2 pakken/fl essen à 1500 ml 
 combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

 3.30

 1.65

_

_
 3.58

1.79

 1.58

 0.79

_

_
 3.98

1.99

Alle gesneden sla
2 zakken à 40-400 gram

 combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

 Almhof kwark 
 2 bakken à 500 gram 
 combineren mogelijk 

 2.50

 1.25

_

_
 4.30

2.15

1+1 GRATIS*

 3 STUKS 

6.87

8.97 5.-

Pitloze witte 
druiven bak 500 gram 

Abrikozen bak 500 gram

Mini watermeloen per stuk 

Gala kleine appeltjes zak 1 kilo 

 combineren mogelijk 

    Heineken 
pils of 0.0% 

2 kratten à 24 fl esjes à 300 ml 
 combineren mogelijk 

31.98

34.58 18.99

MAX. 4 
PER 
KLANT

2 STUKS 

 Gerookte Noorse zalm   
pak 100 gram 

Gerookte Noorse zalm 
pak 200 gram 

4.00  2.99

6.99  4.99

 Trots van Coop Authentieke 
gehakt, yorkham, kiprollade, 

Zeeuws spek of salami 
 3 pakjes à 110-125 gram 

 combineren mogelijk 

 6.00

 4.00

_

_
 10.14

6.76

2+1 GRATIS*

2 STUKS 

5.12

5.58  3.50

 Molenbrood 
vloerbroden 

vloer volkoren zonne, donker 
meergranen, wit, spelt licht 

of spelt donker brood 
 2 hele broden 

 combineren mogelijk 

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14


