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                                                    Renswoude, 14 juli 2021 

 

 
 
 
 

Bereikbaarheid gemeente   
In verband met de corona- 
maatregelen 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 0318-578 150 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 telefonisch of per mail bereikbaar via 0318-578 150/ 
dorpsteam@renswoude.nl ). De mail wordt dagelijks gelezen en u wordt dan zo snel mogelijk 
teruggebeld. (zie bericht verderop voor meer informatie over het Dorpsteam) 
 
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.  
 
Storingsdienst gemeente 
Bij zeer dringende problemen op het gebied van de openbare ruimte is de storingsdienst van 
de gemeente buiten kantooruren te bereiken via 06-511 481 02.  
 
Digitaal vergaderen gedurende de coronacrisis 
De vergaderingen kunnen via https://renswoude.raadsinformatie.nl live gevolgd worden, zowel 
beeld als geluid. 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 
 Vrije periode 

Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl  

Gemeentenieuws 14 juli 2021 

 

kopgroep opgericht onder de naam “Renswoude voor elkaar”. 

eiten in het teken staan van “Renswoude voor elkaar”. 
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De gemeente Renswoude is voornemens het bestemmingsplan ‘Biesbosserweg 19’ vast 
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 verplaatsen brandwerende scheidingsmuur; activiteiten ‘brandveilig 
gebruik’ en ‘bouwen’ (v

 bouwen van een veranda; activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’

 en rijbak; activiteiten ‘bouwen’ en ‘afwijken 
ruimtelijke regelgeving’ (verzonden op 7

 de achterzijde; activiteit ‘bouwen’ (verzonden 

 iviteit ‘
’.

 

▪ 

▪ 

▪ 

‘AMAC’ (ontvangen op 1 juli 2021);
▪ het creatief fietsevenement ‘Backroads’ op 18 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 
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ALTIJD AL MEER WILLEN WETEN OVER 
BIJEN EN IMKERS?

Kijk deze zomer dan naar het Bijenjournaal! 
Op 9 juli a.s. start de Nederlandse 
Bijenhoudersvereniging (NBV) op haar 
YouTube-kanaal met het uitzenden van 
acht afleveringen van het Bijenjournaal. 
In deze journaals komen kijkers alles te 
weten over de wereld van bijen, honing, 
bestuiving, biodiversiteit en alles wat er bij 
de imkerij komt kijken. Heb jij altijd al meer 
willen weten of het leven van een bijenvolk 
of wat een imker doet? Kijk dan vanaf 9 
juli mee! De acht korte journaals worden 
uitgezonden van 9 tot en met 16 juli via 
het YouTube-kanaal van de Nederlandse 
Bijenhoudersvereniging. Naast vele 
weetjes, een vragenrubriek, interviews en 
het item “hoe word je imker in één dag?” 
gaat presentatrice én imker Nina Moerdijk 
met haar “Bijenteam” op ontdekkingsreis 
in de wereld van de bijen en andere 
bestuivende insecten. Ook maak je kans 
op leuke prijzen als je de juiste antwoorden 
op de Quizzzz weet te verzamelen! Elk jaar 
in het tweede weekend van juli organiseert 
de Nederlandse Bijenhoudervereniging 
namelijk de Landelijke Open Imkerijdagen. 
In dat weekend worden op honderden 
imkerijen in Nederland de deuren 
opengesteld voor publiek. Imkers nemen 
elk jaar zo’n 40.000 geïnteresseerde 
bezoekers mee in de wereld van de imkerij. 
Nu dit publieksevenement door Corona 
voor het tweede jaar op rij niet door kan 
gaan, heeft de NBV een digitaal alternatief 
gemaakt in de vorm van het Bijenjournaal. 

Het Bijenjournaal is vanaf 9 juli dagelijks 
te zien via het YouTubekanaal van de 
Nederlandse Bijenhoudersvereniging: 
www.youtube.com/BijenhoudersNL. 

Abonneer je op dit YouTube kanaal, of 
houd de website www.bijenhouders.nl in 
de gaten om geen aflevering te missen!

FIETSEN MET PASSAGE

Wij gaan weer fietsen maar dan in een 
aangepaste vorm, n.l. twee groepen van 
maximaal 20 personen per groep.
Datum: woensdag 21 juli,  s’ middags om 
14.00 uur en ‘s avonds om 19.00 uur, de 
start is vanaf gebouw Rehoboth.
Let op! Voor deelname is opgeven verplicht, 
waar u tegelijk uw keuze voor de middag of 
de avond door kan geven.
U kunt zich hiervoor tot en met 19 
juli telefonisch aanmelden bij Hennie 
Robbertsen, tel. 0648445081. Wij hopen 
op goed fietsweer, anders wordt het een 
week uitgesteld.

Met vriendelijke fietsgroeten van Hennie, 
Jennie, Mineke en Dikkie.

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

NIJBORG
RIJG

Tijdens de 
vakantieperiode draaien

wij gewoon door!
Fijne vakantie!
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SWO AAN DE SLAG!

Achter de schermen is de Stichting 
Welzijn en Ondersteuning volop bezig 
met de voorbereidingen voor het 
opstarten van verschillende bestaande 
en nieuwe activiteiten. De meeste SWO-
activiteiten starten weer in september. In 
de nieuwsbrieven van juli en augustus, die 
u digitaal kunt ontvangen (aanmelden via 
clienten@swo-sr.nl), is hier meer over te 
lezen en ook via Facebook en de website 
www.swo-sr.nl houdt de SWO u graag op 
de hoogte. 

Veel diensten hebben geen 'coronastop' 
gehad. De vrijwilligers van de klussen-, 
knoppen- en vervoersdienst voeren volop 
hun werkzaamheden uit. En zij doen dat 
met veel plezier. De vervoersdienst en de 
klussendienst bestaan al lang. 

De knoppendienst is een betrekkelijk 
nieuwe dienst. Deze dienst is een 
onderdeel en serviceverlening van de 
SWO. Voor uitleg of het instellen van 
huishoudelijke apparatuur bent u bij de 
Knoppendienst aan het juiste adres. Gert 
Haast, coördinator en uitvoerende van 
de Knoppendienst, vertelt erover. ‘Wij 
verrichten werkzaamheden voor onze 
senioren, zoals het aansluiten of instellen 
van tv, radio, pc/laptop en internet. Ook 
geven wij uitleg over diverse huishoudelijke 
apparaten, en verder alle voorkomende 
dingen op elektrisch en elektronisch 
gebied. Reparaties van bovengenoemde 
apparatuur voert de knoppendienst echter 
niet uit.’ (In dat geval kunt u een beroep 
doen op de Klussendienst).

Gert vervolgt: ‘Ik loop nu al een poosje mee 
en heb veel eer van mijn werk. De mensen 
die mij benaderen, zijn blij met onze service 
en uiten hun dankbaarheid. Eindelijk is er 
iemand op wie ze terug kunnen vallen en 
hun (technische) problemen oplost. Ook 
zijn de mensen vaak verbaasd dat deze 
dienst gratis is, en dat doet mij goed. Want 
mijn motto is: niet alles draait om geld. Als 
je iemand weer hebt kunnen helpen, en 
wanneer iemand blij is met onze hulp, dan 
is dat veel meer waard.’ Tot slot benadrukt 
Gert nog dat het leuk en dankbaar ‘werk’ 
is dat hij nog jaren hoopt te mogen doen. 
Wanneer zijn hulp gewenst is, mag u hem 
altijd bellen: 06 136 00 882

Om alle hulpvragen te kunnen 
beantwoorden, zijn nieuwe vrijwilligers 
heel welkom. Er zijn bijvoorbeeld nog 
chauffeurs nodig voor de vervoerdienst 
(aanmelden via Geert Forsten, gsforsten@
gmail.com). En als u het leuk vindt kunt 
zich aanmelden als tuinman/-vrouw. 
Het gaat om het verrichten van lichte 
tuinwerkzaamheden. Iets voor u? Laat het 
ons weten! 
Mail naar info@swo-sr.nl of naar de 
coördinator van de klussendienst Mieneke 
den Hartog, tdenhartog@hetnet.nl

Ook in de Corona-periode zijn alle 
vrijwilligers de SWO trouw gebleven. Zij 
staan nu weer te popelen om aan de slag 
te gaan. De SWO gaat weer bruisen!
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OPBRENGST PLAATSELIJKE COLLECTE 
LONGFONDS 2021

Van 17 tot en met 22 mei haalden 
tienduizenden collectanten geld op voor 
Longfonds. Hun doel: zo veel mogelijk geld 
inzamelen voor gezonde jonge longen. 
Zodat ieder kind vrij kan ademen. 
De totaalopbrengst van de collecte in 
Renswoude bedroeg € 2.130,33 contant 
en € 644,50 digitaal, dus totaal maar liefst 
€ 2.774,83 !!! 

Longfonds bedankt alle gulle gevers 
hartelijk voor hun bijdrage. Dankzij uw/
jouw gift en de inzet van de enthousiaste 
collectanten komt een wereld waarin 
iedereen vrij kan ademen steeds dichterbij.
Met de opbrengst van de collecte kan 
Longfonds investeren in wetenschappelijk 
onderzoek. Dit jaar gaat een groot 
deel van de opbrengst naar het kans-
rijke samenwerkingsprogramma ‘Astma 

voorkomen’ van dr. Hermelijn Smits. 
Samen met haar internationale team 
werkt zij aan een behandeling die astma 
bij kinderen kan voorkomen. Dat is hard 
nodig. Want astma is (nu nog) de meest 
voorkomende chronische kinderziekte in 
Nederland.

Collecteweek 2021: huis-aan-huis én online
Dit jaar was het voor het eerst dat 
collectanten zowel aan de deur met de 
collectebus als online met de mobiele 
telefoon konden collecteren. Ook werden 
alle collectebussen uitgerust met een 
iDEAL QR-code die mensen met hun 
mobiele telefoon konden scannen, zodat 
ze contactloos konden doneren. Alle giften 
die via de QR-code binnenkwamen, kon de 
collectant direct terugzien op zijn of haar 
online persoonlijke collectepagina. 
De totaalopbrengst van de collecte in 
Nederland wordt in september bekend 
gemaakt. 

FOOT FIT
Pedicure Salon Renswoude

Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46 
3927 AK Renswoude 

0318-572041

 

 

 

     IJzersterk in plaatwerk 
Het adres voor: 

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

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

HERDENKING CRASH HALIFAX

Woensdag 23 juni was het exact 78 jaar 
geleden dat een bommenwerper op weg 
naar Duitsland neerstortte in Renswoude 
aan de Kerkstraat nabij het Heitje. De 
boerderij van de familie Vlastuin werd 
door de vlammen verwoest. De bewoners, 
het echtpaar Vlastuin, opa en oma van 
de huidige agrariër bleven ongedeerd. 
Jan Stutvoet vertelde in groep 7 van de 
Stifthorst over de tweede wereldoorlog 
en over de oorlogsmonumenten die in  

 
 
Renswoude staan. Na afloop liep de klas 
naar het monument aan de Kerkstraat. Dit 
monument werd 70 jaar na dato onthuld 
met een mooie ceremonie. Leerlingen van 
de klas vonden het een boeiend verhaal en 
Jan kreeg vragen zoals : "waarom zijn ze 
niet uit het vliegtuig gesprongen?" 

Tot slot werden bloemen gelegd en was de 
klas stil voor de herdenking van de zeven 
omgekomen bemanningsleden.

 

 

  

 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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EN VERDER: 
Er is tot einde van de zomervakantie weer 
verkoop afgeschreven boeken achterin de 
bibliotheek. Alle boeken kosten € 0,50,-. 

EN ER IS.. SCHILDERLES OP HEEL KLEINE SCHAAL 
Zin om samen te schilderen? Dat kan op 
vrijdagmiddag in de bieb onder leiding 
van Marianne Voorthuizen. Ivm de Corona 
maatregelen kan dit alleen in een hele 
kleine groep na aanmelding. 

Het gaat er niet om dat u ervaring heeft, 
maar dat u samen gezellig bezig bent en 
wat handige tips mee krijgt. 
De tijden zijn tussen 14.00 en 15.30 uur. 
Kosten € 2,- voor koffie of thee.  Neem iets 
mee om OP te schilderen, wij zorgen voor 
de rest. 
Aanmelden via de bibliotheek is noodzaak. 
 
RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE 
Deze worden weer door de bibliotheek 
georganiseerd. Let op: U moet in staat zijn 
trap te lopen. 
Het zijn kleine groepen en alle RIVM 
maatregelen nemen we in acht. De kosten 
zijn momenteel € 10,- pp. 

Er is nog plaats op  dinsdagmiddag 20 juli, 
of op 24 augustus om 14.00 u. Geef u z.s.m. 
op via evandenbrink@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 
  

Alleen samen zorgen wij ervoor dat we veilig 
kunnen gebruikmaken van de Bibliotheek. 
Respecteer daarom elkaars ruimte en blijf 
afstand houden! 

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!

HOERA! DE BIEB IS WEER ‘GEWOON’ OPEN. DAT 
IS OP DINSDAGMIDDAG VAN 14.00 TOT 17.00 U, OF 
WOENSDAGEN VAN 14-20 UUR,  EN OP VRIJDAGMIDDAG 
VAN 14.00-17.00 U. 
 
JUBILEUM 
15 jaar geleden gingen de dorpsbibliotheken 
gezamenlijk verder als de (Regio)Bibliotheek 
Z-O-U-T. Om ons 15-jarig bestaan te vieren, 
hebben we nu een kleine attentie voor onze 
leden. 

MEER DAN BOEKEN 
Het is alweer een hele tijd geleden dat de 
Bibliotheek een plek was waar je stil moest 
zijn en waar je alleen terecht kon voor het 
lenen van boeken. Inmiddels hebben we 
er heel wat maatschappelijke taken bij. 
De Bibliotheek is een fysieke en digitale 
plek geworden waar je je verder kunt 
ontwikkelen en elkaar kunt ontmoeten. Zo 
hebben we de Zoute Inval met lezingen, 
workshops, handwerkochtenden en nog 
veel meer, het Taalhuis waar je (beter) leert 
lezen en schrijven, het DigiTaalhuis om je 
digitale vaardigheden bij te spijkeren en een 
team Educatie voor de samenwerking met 

onderwijsinstellingen. En vers van de pers: 
het Infopunt Digitale Overheid. 
 
HET INFOPUNT 
Omdat de Bibliotheken een laagdrempelige 
plek zijn waar iedereen welkom is, gaan we 
van start met het Infopunt Digitale Overheid. 
Dit IDO is het eerste aanspreekpunt 
voor mensen die vragen hebben over of 
problemen met de digitale overheid. We 
helpen je met je vragen. Als het nodig is, 
verwijzen we door naar de juiste instantie, 
zoals het sociaal dorpsteam, UWV of WMO-
loket. 
 
BEDANKJE VOOR ONZE LEDEN 
Het afgelopen jaar was het stil in de 
vestigingen. Vanwege de corona-
maatregelen waren er geen activiteiten 
als Zoute Inval, computer- of taallessen en 
lezingen. Ook mocht er niemand gewoon 
even aan de leestafel zitten met een 
kopje koffie en een krantje. Nu gaan de 
Bibliotheken gelukkig weer richting het 
‘oude’. Je mag weer zelf je boeken uitzoeken 
en koffie- en digitale inlopen worden 
voorzichtig opgestart. Voeg daar ons 
15-jarig bestaan aan toe en dan is er dus alle 
reden voor een feestje! 

Daarom ligt er vanaf 15 juni voor 
alle leden een kleine attentie 
klaar. Je kunt deze tijdens de 
openingstijden ophalen in een 
van onze vestigingen. 

In de Grote Vakantie (19 juli - 28 
augustus) is de bibliotheek van  
niet op dinsdagen open.
  

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 22 JULI
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL  VÓÓR 19.00 UUR

Parkietjes

Kringloop De Meubelmarkt in Renswoude 
Kastanjelaan 2A 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 
Opbrengst is voor de koepelkerk 
Koffie of thee + gebak €2.50
Kom snel kijken grote opruiming 

Theo en Fransien zijn 25 jaar getrouwd en werden 
verrast door hun B-vrienden.

 
 
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

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



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 12 juli t/m 18 juli 2021. Week 28. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Kersen of 
Hollandse aardbeien

2 bakken à 400/500 gram 
combineren mogelijk

VAN 

NEDERLANDSE 

BOEREN

Het hele jaar verkrijgbaar 6.98  4.99
 2 STUKS 

 2.89

 2.02

_

_
 6.99

4.89

     Alle gerookte 
zalm of kip

 per pak 

 30 % KORTING*

  Zuivelhoeve 
roomyoghurt of 

Boer’n vla of yoghurt  
2 bekers à 400/450 gram 

of emmers à 800 gram 
 combineren mogelijk 

Boer’n vla of yoghurt  

1+1 GRATIS*

 2.38

 1.19

_

_
 5.38

2.69

1.98  1.49

 B roccoli     

 2 STUKS 

VAN 

NEDERLANDSE 

BOEREN

1+1 GRATIS*

 Trots van Coop 
Noord-Hollandsche 

48+ kaas 
jong, jong belegen, 

belegen of extra belegen 
2 stukken à 500 gram 
 combineren mogelijk 

 13.60

 6.80

_

_
 14.70

7.35

VAN 

NEDERLANDSE 

BOEREN

1.99

2.29  1.49

Galia, 
piel de sapo 

of cantaloupe 
meloen

  per stuk 

1

 Diverse Trots van 
Coop Authentieke 

vleeswaren 
 pakje 110-125 gram 

 2.31

 1.73

_

_
 3.63

2.72
 25 % KORTING*

1.79  1.49

Alle authentieke 
vloerbroden

 vloer zaden, volkoren, 
wit of meergranen 

 per stuk 

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14


