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Gemeentenieuws (14 januari 2019)
Centraal telefoonnummer
De gemeente is bereikbaar via één
centraal telefoonnummer 0318 578150. Ma t/m vr: 09.00-12.00 en
14.00-16.00 uur.
Spreekuur burgemeester
Elke maandag van 11.00 - 12.00 uur
in het gemeentehuis. U kunt uw
vraag/verzoek ook mailen naar:
burgemeester@renswoude.nl.

Evenementenkalender
geen
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl

Collectevergunningen
geen
Gevonden voorwerpen
geen
Kijk voor meer informatie op: www.verlorenofgevonden.nl

Voornemen vertrokken naar Land Onbekend
Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken is gebleken dat onderstaande persoon niet meer
woont op het adres waar zij volgens de Basisadministratie Personen (BRP) ingeschreven
staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om van de
onderstaande persoon gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land.
Geslachtsnaam en voorletters--Datum voornemen
 Feliniak, K – 03-01-2019
Tegen het voornemen kunt u binnen twee weken na publicatiedatum uw zienswijze
schriftelijk kenbaar maken. Dit kan naar gemeente Renswoude, afdeling Burgerzaken,
Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.
Ingekomen aanvragen vergunning 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:
 Melding nieuwjaarsreceptie/feestje Van Rijnesteinlaan op zaterdag 19 januari 2019
(ontvangen op 21 december 2018);
 Verklaring van geen bezwaar voor een toertocht van oldtimer tractoren op 13 april
2019 door onder andere de gemeente Renswoude, aangevraagd door Oldtimer
Tractoren Club Achterveld (ontvangen op 1 januari 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl

Renswoude, 14 januari 2019
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Verleende vergunning 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:
 Verklaring van geen bezwaar voor een toertocht van klassieke auto’s op 12 april 2019
door onder andere de gemeente Renswoude, aangevraagd door Stichting Alzheimer
Rally (verzonden op 3 januari 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:
1. Activiteit ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het plaatsen van een tijdelijke
woonunit/ stacaravan naast de bestaande woning op het adres Biesbosserweg 6 te
Renswoude (ontvangen op 16 december 2018);
2. Activiteit ‘uitvoeren werk’: voor het aanleggen van een kikkerpoel en talud achter de
woning op het adres Wittenoordseweg 14 te Renswoude (ontvangen op 20 december
2018);
3. Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van een beschadigde zomereik aan de
noordzijde van de Parallelweg te Renswoude (ontvangen op 7 januari 2019).
Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en zullen 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 u op werkdagen tussen 9 en 12 uur of buiten openingstijden op
afspraak langskomen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van
Renswoude.
Voor meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl

Renswoude, 14 januari 2019
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Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl

Bouwbedrijf Leo Verkerk
info@leoverkerk.nl
03 43 - 41 28 49

www.henkschuurman.nl

Renswoude

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE
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AB GAASBEEK MAKELAARDIJ, ACTIEF EN IN
BEWEGING
WIE DOOR ONS MOOIE KASTEELDORP RIJDT ZAL HET
NIET ONTGAAN ZIJN: AB GAASBEEK MAKELAARDIJ
HEEFT ZIJN TUINBORDEN VERNIEUWD. MODERNE,
FRISWITTE RECLAMEBORDEN PRIJKEN NU IN
DIVERSE TUINEN. NIEUW IS OOK DE MOGELIJKHEID
OM DE STATUS VAN EEN WONING NADER AAN TE
DUIDEN, ZOALS ‘VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD’.

“In 2019 zal de huizenmarkt nog wel wat
verder stijgen. Met name recent gebouwde
woningen zijn heel erg gewild. In de huidige
woningmarkt is het echt nodig om mensen
te informeren dat een woning al onder
voorbehoud verkocht is. Zo bespaar je ze
een teleurstelling,” vertelt Ab.
Als koper heb je meestal meer vragen dan
de antwoorden die Funda geeft. Zoals, hoe
zit het met zonnepanelen bij deze woning?
Wat is de samenstelling van de buurt? Hoe
ver ben ik verwijderd van alle voorzieningen?
Als resultaatgerichte makelaar biedt Ab
tegenwoordig voor elke te koop aangeboden
woning een specifiek websiteadres aan:
www.straatnaam+huisnummer.nl.
Op de speciale site is aanvullende informatie
over de woning te vinden. Daarnaast verhoogt
een extra website ook de vindbaarheid van
de te koop aangeboden woning, en dat is
voor verkopers alleen maar fijn. Elke unieke
domeinnaam is perfect benaderbaar, ook
vanaf een mobiel.
Voor een makelaar is het de kunst om de
wereld van verkoper en koper bij elkaar te
brengen. Het voordeel van Ab Gaasbeek
Makelaardij is, dat Ab en Hanneke Gaasbeek
sterk geworteld zijn in het dorp. Ze kennen
Renswoude, en kunnen hierdoor zowel

kopers als verkopers uitstekend van dienst
zijn. En dat lukt ook, soms zelfs zo dat een
woning al verkocht is voordat hij Funda haalt.
Abs werkwijze kenmerkt zich door
eerlijkheid en een open mind. Volgens hem
is het de basis van een vertrouwensrelatie
tussen makelaar, koper en verkoper.
Gestreefd wordt bijvoorbeeld altijd naar een
realistische taxatiewaarde van een object.
Die transparantie uit zich ook in een integere
aanprijzing van de woning. “Altijd melden
wat je weet van de woning. Uiteindelijk is
iedereen daarmee gebaat,” zegt Ab.
Bij sommige makelaars is het tegenwoordig
ook mogelijk dat verkopers zelf een deel
van het verkoopproces invullen, zoals het
zelf regelen van bezichtigingen. Ab is daar
niet zo voor. “Ik hou het liever in eigen hand.
Makelaardij vereist specialistische kennis,
en ik kan uitsluitend kwaliteit garanderen
wanneer ik zelf verantwoordelijk ben.”
Wist u dit trouwens? Kijk eens goed naar de
nieuwe huizenborden met daarop het logo
van Ab Gaasbeek Makelaardij. Velen denken
dat het Kasteel Renswoude is dat afgebeeld
staat. Het is echter Kasteel Gaasbeek.
Naar een gelijknamig dorpje in België. Wat
overigens geen familie is van de makelaar.

OPBRENGST COLLECTE LIGHT FOR THE
CHILDREN NL
Begin december was onze eerste huis-aanhuis collecte in Renswoude. Een mooie
opbrengst kunnen we u melden: € 1317,15
We willen alle gevers hartelijk bedanken.
Ook onze 19 collectanten nogmaals onze
hartelijke dank.
Mogen we aan het einde van dit nieuwe jaar
weer een beroep op u doen? Voor meer info
zie: www.ligthforthechildren.nl
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Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie

Wist u dat..
Wij middels echografie de
(meeste) klachten in beeld
kunnen brengen?
Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
0686870122

EM Pater
Spikhorst 6

3927 DB Renswoude
0318 - 57 13 66
empater@kpnmail.nl

Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren

Voor reparatie en verkoop van
Audio / Video / Witgoed
Dorpsstraat 51
3927 BB Renswoude
0318-574758 / 746020
info@rcr-renswoude.net
www.rcr-renswoude.nl

6

de heraut
AAN ONZE PATIËNTEN

ACTIE KERKBALANS 2019

In dit nieuwe jaar, waarin wij u allen veel
voorspoed en gezondheid toewensen,
hebben wij voor u een belangrijke
mededeling.

Op D.V. 19 januari start de Actie Kerkbalans
2019. In die week zullen een groot aantal
vrijwilligers de enveloppen bij de kerkleden
langsbrengen, welke zij een week later weer
bij u zullen ophalen. Voor de campagne van
2019 luidt het thema “Geef voor je kerk”.
Maar waarvoor geeft u eigenlijk? Kerkbalans
is een belangrijke inkomstenbron voor onze
kerken. De opbrengsten hiervan worden
gebruikt voor predikant kosten, onderhoud
gebouwen, het bezoeken van ouderen en
zieken, pastorale projecten, de organisatie
van jeugdactiviteiten en nog veel meer.
Op deze manier kunnen onze kerken in
Renswoude van waarde blijven, voor u en
voor anderen. De Bijbel zegt er dit over (2
Korinthe 8:12): “Als u bereid bent mee te
doen, wordt niet verwacht dat u geeft van
wat u niet hebt, maar van wat u hebt”.

Na 29 mooie jaren werkzaam te zijn geweest
in onze Huisartsenpraktijk Renswoude,
zullen wij de praktijk in goed vertrouwen,
per 1 april a.s., overdragen aan dokter M.
Sonnenberg.
Het vaste team van praktijkassistentes(Alice,
Anita, Joanne, Liesa) en POH ( Hubert,
Margreeth) en al bekende huisartsen
(Overeem, Bunnik,
Sonnenberg en in
opleiding: Spaargaren en Menzies) zal
werkzaam blijven.
Wij kiezen voor een langzame overname,
waarin wij, ondergetekenden, nog tijdelijk
inzetbaar zijn.Op vrijdag 6 sept. a.s. zullen
wij officieel afscheid nemen.
Wij willen u naast deze algemene mededeling
in de Heraut, binnenkort persoonlijk, per brief
op de hoogte stellen van deze verandering.
JAM
Dirven
en
PC
Dirven-Meijer,
huisartsenechtpaar
Huisartsenpraktijk Renswoude
Gezondheidscentrum “ de Taets”

Meer hierover kunt u lezen op de websites:
www.pkngereformeerdekerkrenswoudeederveen.nl of www.hervormdrenswoude.nl.
We roepen onze leden op om te geven aan
de kerk. Van harte bij u aanbevolen door
de colleges van kerkrentmeesters van de
Gereformeerde Kerk Renswoude/Ederveen
en de Hervormde Gemeente Renswoude.

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

Voor overige specialisaties: bezoek onze website
 Groeperweg 19  3927 CR Renswoude  03 43 - 48 01 19  www.welin.nl
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EMTÉ Van Beek
wordt Coop
Zaterdag 16 maart sluiten wij de deuren als EMTÉ supermarkt
om na anderhalve week verbouwen te openen als Coop
We zijn blij dat er duidelijkheid is en dat we verder gaan
als Coop supermarkt.
• Coop is een landelijke supermarktketen met
meer dan 300 winkels
• Moderne winkels met de nadruk op vers
• Lage prijsstelling

m
Wenzlekwoinkel
in o

• Ruimer assortiment
• Huidige medewerk(st)ers blijven voor u klaar staan.

Steun goede doelen
in de buurt.
Jij doneert,
Coop verdubbelt.

Ook nu we nog EMTÉ zijn blijven we voor u
klaar staan en zullen we er alles aandoen om
het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Arnold van Beek en medewerk(st)ers

EMTÉ Renswoude, Dorpsplein 14
www.emte.nl
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Openingstijden:
Maandag: 08:00 - 20:00
Dinsdag:
08:00 - 20:00
Woensdag: 08:00 - 20:00
Donderdag: 08:00 - 20:00
Vrijdag:
08:00 - 20:00
Zaterdag:
08:00 - 20:00
Zondag:
gesloten
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CURSUS BRANDVEILIGHEID VOOR
VRIJWILLIGERS.
HOE (BRAND)VEILIG IS HET BIJ JOUW CLIËNTEN?

9 makkelijke tips waarmee je brand voorkomt
Wist je dat in de Provincie Utrecht jaarlijks
ruim 400 woningbranden zijn waarbij de
brandweer ter plaatse moet komen? Dit
betekent dat alleen al in deze provincie iedere
dag 1 of meer huishoudens getroffen worden.
Vaak is dit gelukkig met alleen materiële
schade, maar ook dan is de impact groot.
Helaas vallen er ook geregeld slachtoffers
bij woningbranden. 50% van de dodelijke
slachtoffers is hierbij 65 jaar of ouder is.
Ouderen worden dus helaas onevenredig
vaak slachtoffer van een fatale brand. Ook
mensen die op een andere manier verminderd
zelfredzaam zijn lopen een groter risico om
slachtoffer te worden bij brand.
Gelukkig kan je als hulpverlener heel veel
doen om de veiligheid van jouw cliënten
te vergroten. De brandweer van de
Veiligheidsregio Utrecht geeft 9 tips.
• ELEKTRISCHE APPARATEN

Veel branden ontstaan in een elektrisch
apparaat. Dit gebeurt het meeste in de
wasmachine en de wasdroger. Als elektrische
apparaten hun warmte niet kwijt kunnen door
opgehoopt stof, kan brand ontstaan.
Tip 1: Reinig na elke droogbeurt de filters van
je wasdroger.
Tip 2: Haal eens per jaar apparaten van hun
plek om de ruimte ook erachter stofvrij te
maken.
Tip 3: Sluit apparaten rechtstreeks op een
stopcontact aan, zonder verlengsnoeren te
gebruiken.

• KOKEN

Een kwart van de branden ontstaat tijdens
het koken waarvan het grootste deel ontstaat
in de pan of op het fornuis.
Tip 4: Gebruik een (kook)wekker zodat je de
pan op het vuur niet vergeet.
Tip 5: Leg geen pannenlappen, boodschappen
en dergelijke op het fornuis.
Tip 6: Leg een passende deksel naast de pan
op het vuur. Blus vlam-in-de-pan nooit met
water maar schuif de deksel over de pan.
• BATTERIJEN

Hoe zit het met batterijen? Zijn de batterijen
op dit moment gebruikt worden in de
telefoon, laptop, powerbank of elektrische
fiets eigenlijk wel veilig? Batterijen kunnen erg
warm worden en daardoor vlam vatten.
Tip 7: Zorg dat de hitte altijd weg kan en laad
altijd op een niet-brandbare ondergrond.
Tip 8: Zorg dat je op tijd gewaarschuwd wordt
door rookmelders door deze (in ieder geval in
je vluchtweg) op te hangen.
Tip 9: Gebruik alleen opladers die bij het
product geleverd zijn.
ONTDEK MEER TIPS OM BRAND TE VOORKOMEN

Nieuwsgierig hoe je deze 9 simpele
maatregelen waarmee je de kans op brand
effectief kan verkleinen?.
Op Maandag 21 januari is er van 13.00-14.00
uur een cursus over Brandveiligheid in het
Trefpunt ( in de bibliotheek van Renswoude )
van Reedeweg 77.
Aanmelden kan bij het Servicepunt van de
SWO, bereikbaar van dinsdag t/m donderdag
van 13.00-15.00 uur op telefoonnummer
033-2778898, tijdens de feestdagen alleen
geopend op donderdag 3 januari van 13.0015.00 uur.
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Groot Overeem 11
Groot Overeem 11, 3927 GH Renswoude
3927 GH Renswoude
Tel. 0318 - 57 33 53
Tel. 0318 - 57 33 53
info@ceesboonzaaijer.nl
info@ceesboonzaaijer.nl
www.ceesboonzaaijer.nl
www.ceesboonzaaijer.nl

Dagelijks geopend voor het storten
van afval en het afhalen van zand.
(Maandag-vrijdag 07:00-17:00 uur. Zaterdag 07:00-13:00 uur.)

Bouw- en sloopafval • Puin • Groenafval • Grof vuil • Vulzand • Metselzand • Speelbakkenzand • Brekerszand

Erf- en Sierbestrating

E

Zand- en Grindhandel

• Erf- en Sierbestrating • Zand- en Grindhandel • Grondwerk en Riolering
• Shovel- en Kraanverhuur • Transportwerkzaamheden • Vuil- en Opslagcontainers

Grondwerk en Riolering

Za

Shovel- en Kraanverhuur
Transportwerkzaamheden
Vuil- en Opslagcontainers
Groot Overeem 11 3927 GH Renswoude
ZATERDAG
FEB
Tel. 0318
- 57 33 532 www.ceesboonzaaijer.nl

Gro

Shov
Erf- en Sierbestrating
Zand- en Grindhandel
Shovel- en Kraanverhuur
Transportwerkzaamheden

Grondwerk en Riolering
Verhuur van Vuil- en Opslagcontainers

Transpo

Vuil- en
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LEERLINGEN ONS GENOEGEN
SNEEUWPRETCONCERT

GEVEN

Het Beginnersorkest en het Leerlingenorkest
van harmonievereniging Ons Genoegen uit
Renswoude geven op vrijdag 25 januari een
sneeuwpretconcert. Onder leiding van Harry
Weijkamp brengen de beide orkesten de
bezoekers in winterse sferen. Het concert
wordt gegeven in ’t Podium aan de Nijborg 2 in
Renswoude. De zaal is om 19.00 uur open en het
concert begint om 19.30 uur. Toegang is gratis.

BIJEENKOMST KBO-PCOB SCHERPENZEEL/
RENSWOUDE.
Hierbij nodigen wij u uit voor onze nieuwjaar
bijeenkomst donderdag 17 januari 14.30
uur in gebouw Philalethes, Kerkplein 197,
Scherpenzeel. Na nieuwjaar wens en opening
komt de heer Griffioen uit Utrecht bij ons met
het onderwerp “DAKLOOS, VRIJWIILIG of
NOODLOT”. Hij werkt al jaren als vrijwilliger in
de daklozenzorg in Utrecht en heeft daardoor
heel wat te vertellen over deze mensen. En het
hoe en waarom ze zo (moeten) leven. Alle geld
dat hij met zijn presentatie “verdient”, wordt
besteed aan deze mensen. Een middag om
eens te zien en te horen hoe anderen mensen
met hun vrijheid omgaan. Ook niet leden zijn
van harte welkom. Verdere informatie bij Fam.
Mastebroek tel. 033-2772233 of Gert van de
Hoef tel. 0318-572269.

de grote Ebola epidemie in West-Afrika heeft
Artsen zonder Grenzen een oproep gedaan aan
artsen en verpleegkundigen in Nederland om
zich te melden. Ze hadden dringend mensen
nodig. Op die oproep heeft Dr. Anne Simon toen
gereageerd, en zo is ze uitgezonden naar Sierra
Leone om daar in een Ebola kliniek te werken.
Het was een indrukwekkende ervaring die ze
graag met u deelt.
Nu Dr. Anne Simon weer aan het werk is in
Nijmegen, zet ze zich graag in om meer over het
werk van Artsen zonder Grenzen te vertellen.
Ze vertelt vanuit haar eigen ervaring over de
organisatie: Artsen zonder Grenzen, het werk
en hun rol bij het bestrijden van Ebola. Welke op
dit moment actief in is Congo.
Komt u ook naar de ledenavond?
Aanvang : 19.45 uur
Gebouw: Rehoboth Renswoude

Bij voorbaat dank,
Gert van de Hoef secr.Email: hoef74@zonnet.nl

PASSAGE LEDENBIJEENKOMST 16 JANUARI
Het werk van een arts in West-Afrika.
Dr. Anne Simon werkt in het dagelijks leven
als internist-infectioloog in het Radboud
universitair ziekenhuis in Nijmegen. Tijdens
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ORANJEFESTIVAL
RENSWOUDE

start inschrijving
crazy back to back cross
&

crazy cross karts
18 januari | 18.00 - 21.00 uur

dorpsplein renswoude
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START KAARTVERKOOP:

18 JANUARI

18.00-21.00 UUR

DORPSPLEIN
RENSWOUDE

MINIMUMLEEFTIJD: 18 JAAR
PRIJS: 19,50 EURO
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VAN DE BIEB:

DINSDAGAVOND 12 FEBRUARI: WERELDOORLOG 1: DE
OERCATASTROFE VAN DE 20STE EEUW:

LEZINGEN ZOUTE INVAL VOORJAAR 2019:

Op 11-11-2018 herdachten we het feit dat
100 jaar geleden de Eerste Wereldoorlog
eindigde. Er heersen in het begin van de
vorige eeuw grote politieke spanningen in
Europa en andere delen van de wereld. Na
de moord op de Oostenrijkse troonopvolger
Franz Ferdinand in Serajewo komt het
kruitvat tot ontploffing en vierenhalf jaar later
kijkt men tussen de puinhopen verbijsterd
terug op de volkomen zinloze vernietiging
van miljoenen mensenlevens en materieel.
Door de industriële revolutie beschikten de
deelnemende mogendheden over modern
wapentuig, terwijl de officieren vaak nog
dachten in strategieën van manoeuvres
van voetvolk en charges te paard. De lezing
probeert in kort bestek een antwoord te
vinden op de vragen naar oorsprong, verloop
en betekenis van de Eerste Wereldoorlog.
Onmiskenbaar heeft deze catastrofe zijn
stempel gedrukt op het verdere verloop van
de 20e eeuw. Aanvang: 20.00 u.

DINSDAGAVOND 15 JANUARI:
EEN KONINGSDRAMA UIT DE 11 DE EEUW :

Het tapijt van Bayeux door Frans Loos
Het tapijt van Bayeux is een schitterend
borduurwerk van 70 m lang en 50 cm
breed. In 58 (foto)scenes vertelt Frans
Loos het verhaal van het tapijt dat verteld
van de verovering van Engeland in 1066. Dit
‘stripverhaal’ toont de voorbereidingen in
Normandië en het aan land gaan in Engeland,
de komeet van Halley, schepen, soldaten,
burgers, paarden, maar ook enkele maaltijden
en fabels. De Tapisserie eindigt op 14 oktober
1066 met de Slag bij Hastings. De vroegere
lengte van het tapijt is onbekend, omdat de
laatste scenes verloren zijn gegaan. Vanaf
1982 is het kunstwerk achter kogelvrij glas te
bewonderen in het speciaal ingerichte Centre
Guillaume le Conquérant in Bayeux.(Sinds
2007 werelderfgoed). Aanvang 20.00 u.

r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt ab a
eg

monebeijer.nl

0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u
verzekerd bent

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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DINSDAGOCHTEND 12 MAART: NATUURFOTO’S VAN
REIS VS DOOR MART LENOIR

De familie Lenoire is heeft door de VS
gereisd. Ze hebben daar diverse nationale
parken bezocht. De reis ging via eerst naar
Yellowstone naar van Las Vegas naar Denver.
Ze schoten vele plaatjes van de natuur daar,
waar ze graag over komen vertellen op deze
ochtend. Start: 10 uur ‘s ochtends. Alle deze
lezingen zijn kosteloos, aanmelden niet nodig.
TENTOONSTELLINGEN:

Op dit moment, tot einde februari, kunt u
de lokale kunstwerken van de Renswouse
kunstenaars die deelnemen aqan de jaarlijke
kunstroute bewonderen. Meer informatie in
de volgende Heraut hierover.
RONDLEIDING KASTEEL

Het is mogelijk om op dinsdagmiddag 26
februari, tegen betaling van 6 euro pp, een
rondleiding in het kasteel van Renswoude
te volgen via de bibliotheek. We hebben
plek voor 15 personen zodra de rondleiding
vol is gaan we nog een datum plannen
in de komende maanden. Meldt u als
belangstellende aan in de bibliotheek of via
renswoude@bibliotheekzout.nl.
SAMEN ETEN

In de bibliotheek kunt u zich weer aanmelden
voor de gezamelijke maaltijd op de laatste
dinsdag van de maand, dus op 29 januari,
waar we een heerlijke rode bieten salade
gaan eten, gevolged door kalkoengebraad
en een verrassingsdessert. Dit kost 10 euro
pp en aan- (en soms af-)melden is nodig.
Aanmelden tot en met 25 januari.
VOORLEESFEESTJE VRIJDAG 25 JANUARI!

Op vrijdag 25 januari om 10:00 uur wordt in
de Bibliotheek van Renswoude voorgelezen
aan de hand van het prentenboek ‘Een huis

voor Harry’ van Leo Timmers. Dit boek is
verkozen tot het Prentenboek van het jaar
2019. Kinderen, en natuurlijk ook ouders,
verzorgers of grootouders, zijn van harte
welkom. Het wordt een vrolijk voorleesfeest,
waarbij we met kater Harry en zijn vriendjes
lezen, spelen en zingen! Het prentenboek
‘Een huis voor Harry’ gaat over de zwaarlijvige
kater Harry, een echte huiskat. Het liefst zit
hij veilig binnen, maar als vlinder Vera hem
uitnodigt om tikkertje te spelen, wil Harry
wel. Hij rent steeds verder van zijn eigen
vertrouwde huis, totdat hij verdwaalt. Hij ziet
allerlei onbekende huizen en raakt in paniek.
Gelukkig ontmoet Harry andere katten die
hem de weg wijzen naar Vera. Dit voorfeestje
vindt plaats in het kader van De Nationale
Voorleesdagen! Aanmelden hoeft niet. Het
duurt ongeveer 45 minuten. Zorg dat u op tijd
bent om niets te missen!
DINSDAG = VOORLEESDAG

Elke dinsdag 15.45 u kunnen kinderen tussen
3 en 6 jaar weer worden voorgelezen. Het
duurt ongeveer een kwartiertje. Bij veel
verschillende leeftijden maken we groepjes
die na elkaar voor gelezen worden.
Wist u dat er elke vrijdagmiddag rummicup
of andere spelletjes gedaan worden in de
blbiotheek? Voor iedereen die dat gezellig
vindt. Kom gerust langs om 14.00 u.
Het is gratis, koffie/thee €1,Biljarten kan altijd, op dinsdag tussen 14-20
u, op woensdag en vrijdag tussen 14-17 u.
ADRES:

de Bibliotheek van Renswoude,
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl
tel 0318-575151.
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SENIORENAVOND RENSWOUDE 31 JANUARI
2019
Ook in 2019 organiseert Oranjevereniging
Renswoude
weer
een
gezellige
seniorenavond. Deze wordt georganiseerd
ter gelegenheid van de verjaardag van
Prinses Beatrix.
Dit zal plaatvinden op donderdag 31 januari
in ’t Podium aan de Nijborg te Renswoude.
Op deze avond wordt er een gezellige
quiz gespeeld waarin 3 decennia voorbij
komen gebaseerd op het succesvolle RTL
programma “O wat een jaar”! Kortom een
avond van veel herkenning en plezier! De
zaal opent om 19.00 uur en we beginnen om
19.30 uur en zal tegen 22:00 uur eindigen.
Als u gebruik wilt maken van de haal- en
brengservice geeft u zich dan schriftelijk op
bij Bianca van de Pol, Tureluurweide 10 of
telefonisch bij Janneke van den Berg via 0612856952.
Tot 31 januari voor een avond vol zang en
gezelligheid,
Het bestuur Oranje Vereniging Renswoude
& de vrijwilligers.

ORANJEFESTIVAL RENSWOUDE NIEUWE
NAAM KONINGSDAGFESTIVITEITEN
RENSWOUDE
Een nieuw jaar, nieuwe plannen en een
nieuw naam. Een naam die nog beter past
bij wat de Oranjevereniging Renswoude
jaarlijks organiseert in de periode rondom
Koningsdag. De afgelopen jaren zijn
de festiviteiten rondom Koningsdag in
Renswoude zover uit gegroeid dat er
gesproken kan worden van een waar
festival. De hoofdact op Koningsdag is de
laatste jaren de naamgever van dit festival
maar dat is eigenlijk niet terecht en met de

wisselende acts de afgelopen edities ook
niet praktisch. Daarnaast geeft het niet
weer wat dit familiefeest allemaal inhoudt
want het biedt nog zoveel meer met het
Bouw- en Speeldorp, Little Woodstock, de
dorpslunch en de After Cross Party! Met
deze nieuwe naam is alles nu samengevat
in één kreet. Oranjefestival Renswoude is
een feit! Een festival voor iedere leeftijd, in
alle bevolkingslagen uit de regio. Dat is het
Oranjefestival Renswoude! De naam mag
dan wel nieuw zijn maar in grote lijnen is het
concept wel gelijk gebleven. De inmiddels
succesvolle weides keren terug op het
Oranjefestival en er gaat wederom gecrost
worden met karts, maar zoals jullie gewend
zijn van deze organisatie voegen zij ook dit
jaar weer nieuwe ideeën en verbeteringen
toe waar je de komende periode meer over
zal gaan horen!

ORANJEBAL VRIJDAG 3 MEI
Schrijf de datum goed in je agenda!
Traditioneel is het Oranjebal op de zaterdag
na Koningsdag. Maar in 2019 valt deze dag
op 4 mei en dat vindt de Oranjevereniging
Renswoude geen gepaste dag om een feest
van deze omvang te organiseren. Daarom
zullen dit jaar duizenden bezoekers op
vrijdag 3 mei genieten van een feest
dat geen gelijke kent in deze regio! Niet
alleen omdat alle registers weer worden
opengetrokken om zo’n overweldigende
show neer te zetten zodat bezoekers ogen
en oren tekortkomen, maar vooral ook
door het uitgebalanceerde programma dat
later bekend gemaakt zal worden. Leden
van de verenging en dorpsgenoten krijgen
vrijdagavond 18 januari van 18.00-21.00
uur op het Dorpsplein de kans als eerste
hun kaartje te kopen. Daarna is de rest van
wereld aan de beurt!
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NIEUWE KLASSE OP ORANJEFESTIVAL
RENSWOUDE

		
De nieuwe naam van het festival gaf
de Oranjevereniging Renswoude gelijk
een opening om niet een hoofdact te
programmeren, maar gelijk nog een klasse
toe te voegen aan het programma op de
crossbaan. Maximaal spektakel, de hele
middag! En dat achteruitgaan niet altijd
betekend dat er geen vooruitgang is, gaat
in 2019 bewezen worden op Koningsdag in
Renswoude met de nieuwe knotsgekke Crazy
Back to Back Cross! Ja het is gelukt, er kan
weer gecrost worden met auto’s!
Ieder jaar is de organisatie opzoek naar meer
spektakel en gekkigheid voor toeschouwers
maar ook voor deelnemers! De auto’s keren
terug op de crossbaan maar we zetten ze in
de achteruit. Coureurs rijden alleen achteruit,
tegen elkaar in een heat. Wie de meeste
rondjes rijdt in deze heat wint en gaat door
naar de volgende ronde. Degene die in de finale
de meeste rondes weet af te leggen is de grote
winnaar! Deelnemers bouwen weer zelf de auto
waar mee zij gaan rijden. Daar zitten natuurlijk
reglementen aan, die volgen later op het
inschrijfformulier. Omdat de nieuwjaarsmarkt
in De Hokhorst niet plaatsvindt, staat de

Oranjevereniging Renswoude vrijdagavond 18
januari van 18.00-21.00 uur op het Dorpsplein
voor de inschrijving. Je kan dan ook gelijk als
eerste een kaartje kopen voor het Oranjebal!

START
INSCHRIJVING
CROSS
EN
KAARTVERKOOP ORANJEBAL 18 JANUARI

		
Omdat de nieuwjaarsmarkt in De Hokhorst
niet plaatsvindt, staat de Oranjevereniging
Renswoude vrijdagavond 18 januari van
18.00-21.00 uur op het Dorpsplein voor de
inschrijving van de Crazy Cross Karts en de
Crazy Back to Back Cross. Je kan dan ook
gelijk als eerste een kaartje kopen voor het
Oranjebal!

DIGI CAFÉ

		
Vanaf 1 januari gaat het tablet café verder onder
de naam digi café. Iedere dinsdagochtend in de
even weken van 10.00 - 11.30 uur organiseert
de SWO samen een Digicafe, in samenwerking
met SeniorWeb Scherpenzeel. Heeft u een
iPad of andere tablet en vindt u het leuk om met
elkaar uw ervaringen uit te wisselen? Kom dan
langs in ons Digi Café! In het Digicafé kunt u op
een ongedwongen manier elkaar ontmoeten
en ontdekken. Vrijwilligers van Seniorweb en
andere bezoekers geven u leuke
en handige tips om meer uit uw
tablet te halen, bijvoorbeeld het
downloaden van leuke of handige
advocaten
apps. Neem uw eigen tablet
mee! Daarnaast kunt u ook hulp
Echtscheiding
Boedelscheiding
Alimentatie
inroepen bij het downloaden van
e-books van de bibliotheek of het
Betaalbare deskundigen
aanmaken van een account. Neem
Informeer naar onze scherpe tarieven, en bel 0318 - 57 55 00
uw wachtwoorden en eventueel u
of rechtstreeks met Mr. Meure onder 0318 - 57 09 90
laptop of e-reader mee. Hartelijk
welkom op dinsdag 22 januari in
De Hooge Hoek 4 - 3927 GG Renswoude - www.heijinkenmeure.nl
het Trefpunt (in de bibliotheek van
Renswoude).

Heijink & Me ure
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

ZATERDAG 19 JANUARI 2019 - 14.30 UUR

RENSWOUDE - UNICUM
ZATERDAG 26 JANUARI 2019 - 14.30 UUR

FC HORST - RENSWOUDE

www.vvrenswoude.nl
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SWO NIEUWS

WINTERWANDELING RENSWOUDE

Door veranderingen in de wet op de privacy
mogen gemeente geen persoonsgegevens
meer verstrekken uit hun bestand.

Ook dit jaar was de winterwandeling in
Renswoude weer een groot succes. Ondanks
enkele kleine regenbuien hebben zo’n 1700
mensen het kerstverhaal op een bijzondere
manier mogen horen.

Voor de SWO betekent dit dat wij voor de
bezorging van het SWO nieuws in Renswoude
geen nieuwe gegevens hebben voor 2018.
Wij vragen u het volgende: bent u op 1 januari
2018 65 jaar en ouder , bent u verhuisd binnen
de gemeente Renswoude en wilt u graag het
SWO nieuws ontvangen?
Als u uw gegevens aan ons doorgeeft dan krijgt
u het SWO nieuws thuisbezorgd. U kunt uw
gegevens doorgeven bij het Servicepunt van
de SWO nieuws op dinsdag van 13.00-16.00
uur, woensdag en donderdag van 13.00-15.00
uur of telefonisch tijdens openingstijden 0332778898

Namens de organisatie willen wij degene
die de wandeling op welke manier dan ook
gesponsord hebben, hartelijk bedanken.
Dank dus voor handelsonderneming Bergen,
de Emté, de Nijborg, dank dat we gebruik
mochten maken van Rehoboth, dank aan alle
muzikanten, de vrijwilligers van de bieb, Bram
Floor, de scouting, verkeersregelaars, de
grebbelounche en de gemeente voor het lenen
van spullen. En natuurlijk onze grote dank
voor de vele vrijwilligers die in de wandeling
een bijdrage hebben geleverd als personage.
Inmiddels zijn 2 kinderen blij gemaakt met
een cadeaubon van de Intertoys. Zij hebben
gewonnen met de speurtocht. We hopen u
volgend jaar weer te zien.
Promotiecommissie Renswoude
Evangelisatie commissie Renswoude

GEZAMENLIJK ETEN DINSDAG 29 JANUARI
2019
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

		
Senioren Welzijns Organisatie (SWO)
organiseert voor ouderen op dinsdag 29
januari een gezamenlijke maaltijd in het
Trefpunt, in de bibliotheek van Renswoude. De
avond begint om 17.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met ouderenwerker Rianne van Ginkel,
tel 06 5164 7525
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BSO
‘Het Honk’

KDV
‘De Peuterboerderij’

KDV
‘De Hummel’

PSZ
‘Het Peuterhonk’

www.hetborghonk.nl
www.depeuterboerderij.nl

Verkoop Aankoop
Taxaties Woningen
n

n

Dorpsstraat 73 - 3927 BB Renswoude
Telefoon: 0318 - 572 951
Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl

www.abgaasbeekmakelaardij.nl
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Gezocht tegen vergoeding in de omgeving van
Renswoude: boerenfox dekreu. Heeft u of weet u
een vriendelijke boerenfox dekreu? Wij hebben een
ontzettend lief teefje waar we graag een keertje een
nestje van willen fokken in het voorjaar. We horen
het graag; bedankt vast! 0652342072
Beste buren,
Ik ben Paula en 32 jaar jong en woon sinds 2015 in
Renswoude. Net zoals veel andere mensen wil ik
graag wat meer aan beweging gaan doen. Misschien
heb jij dat ook wel? Lees dan vooral verder!
Ik wil inventariseren of er in Renswoude animo
is om een eigen sportgroep of hardloopgroep te
starten. Mijn voorstel is om twee keer in de week,
bijvoorbeeld op maandag en donderdag, rond 19:30u
onder begeleiding van een trainer buiten te sporten.
Heb je hier interesse in? Laat het me weten! Je kan
mij mailen naar pmia2711@gmail.com
Ik ben benieuwd naar jullie reacties!

Namens TTV Lagerweij wil ik graag in de Heraut
vermelden dat wij dit jaar de Open NK Indoor
Touwtrekken organiseren. Dit zal plaatsvinden op
zaterdag 2 februari 2019 in Sporthal De Hokhorst,
aanvang 09.00 uur.
Wie wil er dinsdag 26 maart in de avond model
zitten voor een permanent behandeling? Tijden zijn
nog niet helemaal bekend die hoort u later nog. Er
zitten wel eisen aan de lengte van het haar het moet
tussen de 6 en 15 cm zijn. Het is helemaal gratis! De
terug weg kunt u met mij mee rijden. De heenweg
moet u zelf voor vervoer zorgen.
Het is op het beauty college in Utrecht.
Heeft u interesse of weet u iemand die dit graag wil
neem dan contact met mij op.
Groetjes Suzanne Koudijs 0629855816
Ik ben op zoek naar iemand die ons wil/kan helpen
bij het aansluiten van een tv op zolder. Nanda
Rijnders, nandalie83@hotmail.com

SING-IN RENSWOUDE
“Wij zijn gekomen voor een ontmoeting met U”, dat
is het eerste lied dat op het programma staat van
de Sing-in van Renswoude, georganiseerd door de
Hervormde Gemeente. Deze Sing-in staat gepland
op zondag 13 januari (D.V.) van 16.00-17.00 uur in
gebouw Rehoboth. Met tien enthousiaste muzikanten
zijn we al enkele weken hard aan het oefenen en het
belooft een mooi programma te worden. De Sing-in
is voor de hele gemeente, jong en oud. Iedereen is
van harte uitgenodigd!
UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude REDACTIE- EN 
ADVERTENTIEADRES: Gerbert van Donselaar, 06 - 24 50 74 13
E-MAIL: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL

UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DINSDAG 22 JANUARI
VÓÓR 19.00 UUR
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Dorpsstraat 71 te Renswoude

Spaarpas aanbieding!
Dorpsstraat 71 te Renswoude
Tegen
inlevering
van 62 spaarpunten
Spaarpas
aanbieding!
mag u een GRATIS waldkorn lampion
Tegen inlevering van 62 spaarpunten
meenemen!
mag u een
waldkorn lampion
(gemaakt
inGRATIS
eigen bakkerij)
meenemen!
(gemaakt
in eigen bakkerij)
Geldig:
31 december
2018
t/m 20 januari 2019
Geldig: 31 december 2018
t/m 20 januari 2019

Onze site is: www.bakkerijvanvoorthuizen.nl.
Kijk voor meer producten of informatie op onze webshop.
Volg ons ook op Facebook
Onze site is: www.bakkerijvanvoorthuizen.nl.
Kijk voor meer producten of informatie op onze webshop.
Volg ons ook op Facebook

