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Gemeentenieuws (13 januari 2020)
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.
Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de
gemeente, buiten kantooruren te bereiken, onder telefoonnummer 06-51148102.
Spreekuur burgemeester
Elke maandag van 11.00 - 12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook
mailen naar: burgemeester@renswoude.nl
Werkzaamheden beplanting liniedijken Renswoude
De wandel- en fietspaden langs de trajecten Fort
Daatselaar – Barneveldsestraat en Oude Holleweg –
Groeperweg in Renswoude zijn vanaf maandag 13
januari tot begin maart 2020 afgesloten. Provincie Utrecht en Staatsbosbeheer werken dan
aan het herstelbeheer van de linies op de Grebbelinie. De afsluiting is nodig omdat de
werkzaamheden gevaar kunnen opleveren voor passanten.
Op beide trajecten wordt een deel van de bomen verwijderd en een deel van de struiken
wordt afgezet. Zo kunnen de overige bomen een brede en stabiele kroon vormen en zeer
oud worden. De struiken en bramen die onder de bomen groeien krijgen meer licht en
zullen dan weer opnieuw uitgroeien. Op deze manier wordt de beplanting aantrekkelijk voor
vogels, kleine zoogdieren, dassen en reeën.
Alternatieve route
Voor wandelaars en fietsers wordt ter plekke een alternatieve route aangegeven.
Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de aannemer Van de
Bijl & Heiermann: emile@vdbh.nl
Verspreiding gemeentegids 2020/2021
Op 10 januari jl. is de nieuwe gemeentegids Renswoude 2020/2021
huis-aan-huis verspreid. Mocht u geen gemeentegids hebben
ontvangen dan is deze af te halen aan balie in het gemeentehuis.

Renswoude, 13 januari 2020
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Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning
1. Graspieperweide 18 t/m 28: bouw van 6 woningen; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op
23 december 2019).
Bovenstaande aanvraag is ingediend en wordt 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 vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)
Verleende omgevingsvergunningen
1. Munnikenweg 98 en 100: bouwen van een vervangende tweekapper (twee
woningen); activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 19 december 2019);
2. Barneveldsestraat 11: uitbreiden bedrijfspand; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 20
december 2019).
Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op
afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen een verleende vergunning, dan
kunt u binnen zes 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, maken van een uitweg, het gebruik in strijd
met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van
de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een
houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de
dag na afloop van de bezwaartermijn.
Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u
bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)

Renswoude, 13 januari 2020
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WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde
in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• S. Otte voor het adres:
Buursteeg 4 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het wijzigen van de te houden
dieren naar 60 zoogkoeien ouder dan 2 jaar met Rav-code A2.100 en 31 stuks vrouwelijk
jongvee tot 2 jaar met Rav-code A3.100.
• Autoschade Van Gent + Van Leijen V.O.F. voor het adres:
Groot Overeem 9 – units 9 en 10 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het
starten van een bedrijf voor autoschadeherstel waaronder spuitwerk.
Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld.
Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen
en/of beroep in te stellen.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Omgevingsbeheer
van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of op
afspraak) bij mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318–578161/
c.van.den.heuvel@renswoude.nl).
Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht
team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur), tel:
088 – 022 50 00.

Renswoude, 13 januari 2020
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GEEN AFVALBRENGSTATION, WAAR GAAN
WE NAAR TOE
De Gemeente Renswoude heeft voor het
reguliere afval een contract met ACV lopen
dat per 1-1-2020 gescheiden afval (betaald) op
komt halen. Hiervoor zijn nieuwe containers
verstrekt aan de inwoners. Dit is zover geregeld
en uitgevoerd. Per 4 dec. 2019 is de gemeente
Renswoude toegetreden als aandeelhouder
tot de ACV groep.
Per 1 januari 2020 sluit de Gemeente
Renswoude haar poorten voor de diverse
afval stromen voor haar bewoners. Dit betreft
de overige afvalstromen die tot nu toe bij de
gemeente werf en de Beekweide gebracht
konden worden. De inwoner wordt nu
verzocht zijn containertje frituur olie, verfblik,
zijn kapotte ventilator, wasmachine e.d. en
zijn tuinafval bij derden /particuliere partijen
af te gaan leveren tegen de daar bepaalde
marktprijs per keer. Dat zal voor een inwoner
een extra opgave zijn om dit zelf te gaan
regelen en de prijs hiervoor ligt hoger dan dat
dit middels een gezamenlijk contract door de
gemeente geregeld zou zijn. Dit bij navraag bij
particuliere bedrijven.
In de Raad vergadering van 5 nov/ 12 dec.
2019 is definitief besloten geen gebruik te
maken van afvalbrengstation Veenendaal
(ook aandeelhouder van de ACV Groep).
De andere Aandeelhouder Gemeenten van
de ACV Groep maken WEL gebruik van een
Afvalbrengstation.
Aan huis ophalen van grof huishoudelijk
afval e.d. of de inname van elektrische en
elektronische apparatuur of grof tuinafval is
per aanvraag € 25,00 per 3m (per keer) Dit
na melding aan ACV. Bij navraag bij ACV blijkt
dat je je grofvuil als inwoner van Renswoude

NIET bij een van hun afvalbrengstation’s kan
afgegeven, ook niet tegen betaling, omdat de
Gemeente Renswoude daar geen contract
voor heeft. We dienen dus naar particuliere
bedrijven in de regio te gaan.
Door dat de gemeente stopt met inname bij
de gemeente werf en bij de Beekweide levert
dit op jaar basis aanzienlijke bezuinigingen op
voor de gemeente. Dit had gebruikt kunnen
worden om een contract met ACV af te sluiten
voor pasjes voor een Afvalbrengstation voor
haar inwoners. De afvalstoffenheffing gaat
toch als nog met 16% omhoog. (ondanks
sluiting van de gemeente werven)
De informatie verstrekking via de Gemeente
site en de site van ACV lopen niet synchroon.
Dit geldt ook voor de sites van de politieke
partijen met oude informatie waar gezegd
wordt dat we een pasje krijgen.
De
summiere informatie verstrekking aan de
appartementen/hoogbouw valt hier ook
onder.
Er wordt veel te weinig duidelijkheid gegeven
over het niet verstrekken van een pasje of
het geven van een goed alternatief hiervoor.
Het opstellen van een kostenplaatje van
de mogelijke kosten van zelf afvoeren door
de inwoners, op jaar basis, moet ieder
huishouden zelf verrichten. Dit wordt niet
aangeboden door de Gemeente. Door deze
insteek worden we als inwoners gedwongen
om zelf een alternatief te gaan ontwikkelen en
ontstaan alternatieven die niet gewenst zijn.
Mogelijk komt de gemeente als nog op korte
termijn met duidelijke werkbare alternatieven.
De zelfredzame, ongeruste inwoners.
P. de Heij e.a. / 06 - 49894849

7

de heraut

Heijink & Me ure
advocaten
Echtscheiding

Boedelscheiding

Alimentatie

Betaalbare deskundigen
Informeer naar onze scherpe tarieven, en bel 0318 - 57 55 00
of rechtstreeks met Mr. Meure onder 0318 - 57 09 90

De Hooge Hoek 4 - 3927 GG Renswoude - www.heijinkenmeure.nl

KOOP ELKE DONDERDAGMORGEN
WEER KAAS BIJ HENK SCHEER
Kom kijken voelen en proeven en
overtuig u zelf, Waarom kaas vers
van het mes altijd lekkerder is.

Henk Scheer Kaas & Zn
Stationsweg 415
3925 CD SCHERPENZEEL
M: 06-54357280
E: info@henkscheerkaas.nl
W: www.henkscheerkaas.nl

FROMAGERIE

de Jean

U kunt ons bereiken op:
06-20514111 / 06-30121808
Voor meer informatie of voor direct
een auto!
www.vanedekoeriers.nl

Servir, adorer, apprécier!

 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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SENIORENAVOND RENSWOUDE 31 JANUARI
Ook in 2020 organiseert Oranjevereniging
Renswoude weer een gezellige avond ter
gelegenheid van de verjaardag van Prinses
Beatrix. Dit zal plaats vinden op donderdag
31 januari in Rehoboth. Op deze avond
Keert Marcel van Grinsven terug naar
Renswoude! Bekend onder ons van zijn
hilarische buikspreekact die hij al een aantal
jaar geleden voor ons op voerde. In 2020
heeft hij een nieuwe show met buikspreken
maar ook met muziek, meezingers en
goocheltrucs. Kortom een avond van veel
herkenning, lachen 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 Diana Bos via 06-12856952.

INSCHRIJVING ORANJEFESTIVAL CROSSEN
SUCCESVOL VAN START
Afgelopen maandag startte de inschrijving
van de crossklassen van Oranjefestival
Renswoude 2020. Gelijk was er veel
enthousiasme! Met name de nieuwe
bromfietsklasse blijkt een schot in de roos.
De aanmeldingen stroomde heel snel binnen
waardoor het deelnemersveld al mooi gevuld
is. Maar daar kunnen nog meer deelnemers
bij! Via de site oranjefestivalrenswoude.nl is
inschrijven nog mogelijk maar wees er snel
bij, er zijn een beperkt aantal startplekken
beschikbaar!

KAARTVERKOOP ORANJEFESTIVAL
BEGONNEN
De
wereldwijde
kaartverkoop
van
Oranjefestival Renswoude Live en Vrienden

van het Oranjebal XL is van start gegaan.
Het Oranjebal XL blijft ongekend populair
en ook het nieuw Oranjefestival Renswoude
Live heeft er weer voor gezorgd dat er
in de omgeving over Renswoude wordt
gepraat. Met name de line-up met Miss
Montreal, Snelle & Live Band en ook de
Daredevils op vrijdagavond 1 mei gaan
zorgen voor een groot feest. Daarnaast is
iedereen welkom die een entreebewijs heeft
gekocht. Dus geen minimale leeftijd! Nog
geen entreebewijs en wil je wel komen?
Ga dan snel naar de Coop, Brasserie de
Kraai, De Kromme Hoek Scherpenzeel
of Café Marktzicht in Ederveen. Want we
verwachten dat de kaarten snel uitverkocht
gaan zijn voor beide avonden!

BIGBAND SWINGIN’ CROWS TREEDT 23
JANUARI OP IN DE HOF
In samenwerking met De Hof en Coop is er
op 23 januari om 20.00 uur een speciaal
optreden van deze bigband uit Renswoude.
De zaal is open vanaf 19.45 uur en iedereen
is welkom! Het optreden begint 20.00 uur
en duurt ongeveer 45 minuten.
De gasten die eerst vooraf komen dineren
met de COOP voucher kunnen ter afsluiting
van het diner ook genieten van Bigband
Swingin’ Crows.
Deze veertienkoppige bigband bestaat uit
enthousiaste muzikanten uit Renswoude
en omgeving. Bandleider is Frans Mineur,
drummer van het Orkest Koninklijke
Luchtmacht. Het programma is afwisselend;
van klassieke jazz en swing tot aan
popmuziek en funk. Laat je meevoeren door
de ontspannende én opzwepende muziek
van Swingin’ Crows. Een fijne afsluiter van
een heerlijk diner. Tot dan!
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VAN DE BIEB:
DE NATIONALE VOORLEESDAGEN 21 JANUARI TOT 1
FEBRUARI

Voorleesfeestjes met Moppereend 3+
Tijdens De Nationale Voorleesdagen staat
voorlezen aan de allerkleinsten centraal.
Voorlezen is niet alleen gezellig, het is ook
belangrijk. Het vergroot de woordenschat
van kinderen en helpt ze om de wereld om
zich heen te begrijpen. Tijdens de Nationale
Voorleesdagen 2020 staat het prentenboek
‘Moppereend’ centraal.
EN DE BIBLIOTHEEK IN RENSOWUDE
ORGANISEER EEN VOORLEESFEESTJE OP
VRIJDAGMIDDG 31 JANUARI
Ken jij Moppereend al? In dit ‘Prentenboek
van het Jaar 2020’ gaat eend van mopperig
naar extreem chagrijnig. De andere dieren,
die haar juist proberen op te vrolijken door
te vragen of ze met hen wil meedoen,
worden uiteindelijk allemaal aangestoken
door het gechagrijn van eend. Ondertussen
wordt het donderwolkje boven Moppereend
groter en groter tot...
Tijdens het voorleesfeestje wordt er
voorgelezen met de kamishibai én gaan
we knutselen. Het begint om 15.30 u en
aanmelden hoeft niet. Het kost niets.
GITAAR DOOR DE EEUWEN HEEN – LEZING 21
DINSDAGAVOND 21 JANUARI 20.00 U

Marno Wieken is muziekant, docent en
gitarist. Elke week geeft hij gitaarles in de
bibliotheek. Deze avond blijft hij wat langer
om het een en ander over gitaar door de
eeuwen heen te vertellen. Hij zal dit verhaal
met gitaarspel begeleiden. Ook leuk voor
mensen die misschien zin hebben gitaar te
gaan leren spelen dit jaar.
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SAMEN SOEPEN

Elke tweede dinsdag van de maand bent u,
met uw eigen soepkom en lepel welkom voor
een gezellige soepmaaltijd. Het kost maar 1
euro en is voor iedereen toegankelijk! Elke
maand weer een heerlijk soepje te proeven
tijdens een gezellige lunch. In januari is dat
op de 14de! De soep staat klaar om 12.00 u.
INLOOPSPREEKUUR TAALHUIS

Ook in het najaar zal het Taalhuis Renswoude
tijdens de oneven weken spreekuur
houden in de Bibliotheek Renswoude. Het
inloopspreekuur is vrijdags van 10 tot 11 uur.
Tijdens het inloopspreekuur kan iedereen
die de Nederlandse taal beter wil leren
terecht voor vragen. Je word dan geholpen
met zoeken naar geschikt (les)materiaal,
een taalmaatje of taalles in de buurt.
Ook taalvrijwilligers kunnen terecht voor
ondersteuning en vragen. Dit staat los van
het Taal-cafe. (Zie agenda)
Wil je graag taalvrijwilliger worden? Ook dan
kun je terecht en kunnen we samen kijken
wat je graag zou willen doen. Voor meer
informatie kun je mailen naar: taalhuis@
bibliotheekzout.nl of bellen: 0611645224
DIGI-STERKER

De overheid doet steeds meer via het
internet. Of het nu gaat om het doorgeven
van een verhuizing bij de gemeente, het
aanvragen van zorg of je belastingaangifte.
Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend,
daarom biedt de Bibliotheek Z-O-U-T nu
gratis de praktische cursus DigiSterker aan.
Wat leer je?
In vier bijeenkomsten leer je werken met
de elektronische overheid. Je leert hoe je
handige informatie vindt en hoe je iets moet
aanvragen bij bijvoorbeeld de gemeente.
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Ook krijg je te zien wat de overheid allemaal
al over je weet, zoals de opbouw van je
AOW. Verder leer je hoe je een DigiD kunt
aanvragen en gebruiken. Praktisch en nuttig
dus.
Is dit iets voor u? Bij voldoende
belangstelling organiseert de bibliotheek
deze bijeenkomsten. Neemt u contact op
met renswoude@bibliotheekzout.nl of in de
bibliotheek.
RUMMICUP EN SJOELEN

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.
Omdat er weer een plek is waar ze ingeleverd
mogen worden heeft de bibliotheek de ton
voor plastic doppen weer op haar plek gezet
en kunnen schone doppen weer worden
ingeleverd.
Er is nog plaats voor een maatschappelijke
stagiaire op de bibliotheek, voor info kom
even langs.

MUZIKALE WINTERWANDELING
Veel belangstelling was er voor de 5e
editie van de muzikale winterwandeling op
zaterdag 21 december jl. Die avond was
het kasteelbos in Renswoude opnieuw
omgetoverd tot een kerstdecor. Zo’n
1.400 wandelaars waanden zich in het
levende kerstverhaal en ontmoetten de
hoofdpersonen uit dit wereldberoemde
verhaal.
Als organisatie kijken we terug op een
geslaagde avond en willen we iedereen
hartelijk bedanken voor hun komst. Verder
willen we degenen die de wandeling op
welke manier dan ook gesponsord hebben,
heel hartelijk bedanken. Dank dus voor
de Nijborg, Handelsonderneming Bergen,
Bep de Vries, Bram Floor, alle muzikanten,
zanggroepen,
verkeersregelaars,
de
scouting, de Gemeente Renswoude, en voor
het gebruik van Rehoboth. En natuurlijk onze
grote dank aan de ruim 60 vrijwilligers die
een bijdrage hebben geleverd als personage
in het kerstverhaal of hebben geholpen
tijdens het opbouwen en opruimen.
Inmiddels zijn twee kinderen blij gemaakt
met een cadeaubon van Intertoys, omdat zij
hadden gewonnen met de speurtocht.

KOFFIEAUTOMAAT

De bibliotheek heeft sinds kort een
koffieautomaat. Wilt u tijdens uw verblijf
in de bieb een kopje koffie of thee, kunt u
hiervoor een bekertje kopen bij de balie.

Heeft u tips of lijkt het u leuk om als vrijwilliger
een bijdrage te leveren aan de muzikale
winterwandeling? Laat het ons weten via
mail (winterwandelingrenswoude@gmail.
com). We hopen u volgend jaar weer te zien.

ADRES:

de Bibliotheek van Renswoude,
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl
tel 0318-575151

Promotiecommissie
en
Commissie Renswoude

Evangelisatie
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

DONDERDAG 16 JANUARI 2020 - 19.00 UUR

BIJEENKOMST VOOR
LEIDERS/TRAINERS/SPONSOREN
ZATERDAG 25 JANUARI 2020 - 14.30 UUR

DE MERINO'S - RENSWOUDE
ZATERDAG 1 FEBRUARI 2020 - 14.30 UUR

RENSWOUDE - BATAVIA '90

WWW.VVRENSWOUDE.NL
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IN HET NIEUWE JAAR
ZWEMBAD SCHERPENZEEL!

VERNIEUWT

Het nieuwe jaar is een belangrijk jaar, in de
al meer dan 60 jaar historie, voor zwembad
’t Willaer in Scherpenzeel. Het zwembad
vernieuwt de entree voor meer gemak
en comfort. Na de verbeteringen aan de
verwarmde baden, zoals isolatiedekens,
betekent de verbouwing nog meer comfort
voor de badgasten. Bij de opening van het
nieuwe zwemseizoen op zaterdag 25 april
2020 is het allemaal klaar.
WAT VERANDERT?

Op
02-01-2020
start
bouwbedrijf
Mandersloot met de verbouwing van de
entree. Mandersloot start met slopen. De
vrijwilligers hebben de kleedruimtes al
ontmanteld om na de verbouwing weer
op kunnen bouwen. Door nieuwe tegels,
verlichting en leidingwerk kan het zwembad
ook in de toekomst voldoen aan de moderne
eisen van hygiëne en veiligheid voor de
badgasten.
De indeling in het gebouw verbetert. De
kassamedewerker kan na de verbouwing,
naast de kassafunctie ook de gasten van de
kiosk helpen met een hapje of een drankje.
Hierdoor is de kiosk veel vaker geopend voor
bezoekers. Voor de kiosk komt een gezellig
terras met tafels, stoelen en schaduwdoek
voor de badgasten.
HET GOEDE BLIJFT

Als op zaterdag 25 april het bad weer opent
voor de badgasten kunnen zij genieten
van de nieuwe entree. En natuurlijk van
de heerlijk verwarmde baden en mooie
ligweiden. De beplanting rondom de
ligweiden wordt aangepakt en er komen
meer schaduwplekken.

Elmar van Krimpen, de voorzitter van het
bestuur van het zwembad kan niet wachten
tot het klaar is. “Door de verplaatsing van
de kiosk met een ruim terras, maken we het
zwembad nog gezelliger.” Het blijkt al jaren
dat het zwembad een belangrijke sociale
functie vervult in de regio Woudenberg,
Scherpenzeel en Renswoude.
De ontwikkelingen van de verbouwing zijn te
volgen op www.zwembadscherpenzeel.nl/
actueel en de facebookpagina.

ACTIE KERKBALANS 2020
Op D.V. 18 januari start de Actie Kerkbalans
2020. 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
2020 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”.
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 en de Hervormde
Gemeente Renswoude.

13

handen van Gert v.d. Hoef
Bewoners De Kleine Meent

€75,00. Info (na 18.00 uur) 0318 - 57 29 30

de heraut
De Gereformeerde kerk verkoopt geen kerstbomen dit jaar.

De volgende Heraut komt over 3 weken uit.
Inleveren dinsdag 11 december vóór 19.00 uur.
Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redaktie en
advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35

3927 DM Renswoude Tel: 0318-571432 of 06-24507413
E-mail: heraut@destudio.biz Verschijnt iedere veertien dagen
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Wij wensen alle bewoners van Renswoude
een gezegend en voorspoedig nieuwjaar
14
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BUSVERBINDING RENSWOUDE: VAN 2 NAAR
4 BUSSEN PER UUR IN DE SPITS

WIE WORDT DE NIEUWE FIFA-KONING(IN)
VAN RENSWOUDE?

De Renswoudse VVD zet zich al jaren in
richting de Provincie Utrecht om een betere
busverbinding mogelijk te maken. Drie jaar
geleden is het busvervoer overgegaan van
Connexxion naar Syntus. Met het wegvallen
van lijn 83 zijn er vanaf toen minder bussen
gaan rijden door Renswoude. Met enige
regelmatig rijdt de bus door bij de bushalte
aan de Kerkstraat met de melding ‘sorry bus
is vol’.

Na het succes van vorig jaar, zal ook dit
jaar weer een FIFA-toernooi gehouden
worden in de Sporthal De Hokhorst op
vrijdag 21 februari. Dit jaar is er ruimte voor
meer deelnemers en zal wederom de zaal
beschikbaar zijn voor wie een balletje wil
trappen. Vorig jaar won Troy van de Pol de
felbegeerde ‘CU-FIFA Cup’. Wie zal Troy dit
jaar van zijn troon stoten? Zal Patrick Stam,
de winnaar van het toernooi van 2018, de
beker weer opnieuw claimen? We gaan het
allemaal meemaken op 21 februari. Reserveer
deze datum dus alvast in je agenda!

Onze lobby – ook vanuit de andere partijen
in de Renswoudse gemeenteraad – levert nu
resultaten op. Sinds 12 december jl. rijden er
in de spits 4 bussen tussen Amersfoort en
Veenendaal – De Klomp in plaats van 2. Als
Renswoudse VVD zijn wij hier erg blij mee en
dit toont aan dat het zin heeft om van je te
laten horen!
Zijn we er nu dan? Volgens ons nog niet. Wij
hebben gehoord dat vooral de verbinding
na De Klomp richting Veenendaal minder is
geworden doordat men nu moet overstappen.
Ook rijdt de spitsbus pas vanaf 7:30 om het
kwartier, terwijl deze bus juist het drukst is,
het zou dus logischer zijn om 7:15 te beginnen
met de spitsbus. En vanaf 18:00 rijdt de bus
al weer om het half uur. De Provincie Utrecht
heeft als doel om het gebruik van de bus te
stimuleren, dat vraagt dan ook om een goede
kwaliteit van de verbinding!
Wat vindt u van de nieuwe busverbinding?
Laat het ons weten via Facebook (www.
facebook.com/VVDRenswoude), Instagram,
of stuur een email naar één van onze
gemeenteraadsleden: a.hoek@renswoude.
org of b.bisschop@renswoude.org.
VVD Renswoude

Aanmelden kan door een mail te sturen
naar tijsvroekel@gmail.com. Inschrijfgeld is
€5. Meer informatie over het tijdstip volgt
binnenkort.

WAT IS NAH?
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is elke
afwijking of beschadiging van de hersenen
die na de geboorte is ontstaan. Hersenletsel
kan verschillende oorzaken hebben, maar
leidt altijd tot een breuk in de levenslijn. Door
deze breuk is er sprake van een veranderd
leven. Er is een tijd van vóór en een tijd na het
hersenletsel.
Hersenletsel verandert mensen, bijna
niemand wordt weer precies zoals hij of zij
was. Hersenletsel zet levens van getroffenen
en hun naasten op hun kop.
Op maandag 27 januari is er NAH café van
19.00-20.30 uur in het Trefpunt van de
bibliotheek van Renswoude
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Rianne van Ginkel, tel 0651647525
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JANUARI 2020
Datum

13

Activiteit
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb

Maandag
12.00 uur: Dorpsoep
14
Dinsdag 14.00-16.30 uur: Welfare

17

Vrijdag

20

14.00-17.00 uur: Biljarten
09.30-11.00 uur: Taal Café
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00 uur: Biljarten
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb

Maandag
10.00 uur: Tablet café
21
Dinsdag 10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade

24

Vrijdag

27

Maandag

28

Dinsdag

31

Vrijdag

09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
14.00-16.30 uur: Welfare
14.00-17.00 uur: Biljarten
20.00 -21.30 uur: Lezing Gitaar door de eeuwen met live muziek
09.30-11.00 uur: Taal Café
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00 uur: Biljarten
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb

19.00 uur: NAH café

14.00-16.30 uur: Welfare
14.00-17.00 uur: Biljarten
17;00 uur Gezamenlijke maaltijd
09.30-11.00 uur: Taal Café
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00 uur: Biljarten

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rianne van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl of 06- 51647525) of
Martine van Garderen m.vangarderen@swo-sr.nl of 06 83775854

EM Pater
Spikhorst 6

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

Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren
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VLUCHTELINGENWERK
Woensdagavond
15
januari
houdt
VluchtelingenWerk een Open Huis voor
iedereen die wil weten wat vrijwilligers doen
voor vluchtelingen in Renswoude en omgeving.
VluchtelingenWerk
is
een
echte
vrijwilligersorganisatie. Op allerlei manieren
zetten vrijwilligers zich in voor vluchtelingen.
Dat kan bijvoorbeeld door nieuwkomers te
helpen om de weg te vinden in Nederland,
met de taal, financiën of juridische processen.
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor goede
integratie van vluchtelingen in Renswoude!
Op de informatieavond hoor je het verhaal
van een vrijwilliger en een vluchteling
uit
de
gemeente
Veenendaal.
Ook
vertelt de teamleider meer over allerlei
vrijwilligersvacatures. Mensen zijn van harte
welkom van 19:30 - 20:30 uur op de Sterke
Arm 3-A. Het is fijn als je je aanmeldt bij Anneke
Scholten (ascholten@vluchtelingenwerk.nl)
maar je bent ook van harte welkom om
spontaan binnen te lopen.

bijv. over de gegevens die nodig zijn om de
voorziening aan te vragen, en helpen bij het
invullen van het aanvraagformulier. Aan deze
service zijn geen kosten verbonden. Als u niet
naar ons toe kan komen, komen wij bij u!
Dinsdag 28 januari van 10.00-11.00 uur in de
bibliotheek van Renswoude. Voor vragen kunt
u terecht bij Rianne van Ginkel, tel 06 5164
7525

OPEN MIDDAG MUZIEKSCHOOL RENSWOUDE
Zaterdag 18 januari is er weer een open
middag van de muziekschool. U bent van harte
welkom om te kijken of het iets voor u of jou
is! Tijdens deze middag kun je informatie over
de lessen krijgen, een instrument uitproberen
en kennis maken met de docenten. Er wordt
lesgegeven op piano, dwarsfluit, gitaar, orgel,
zang, elektrische en bas-gitaar.
De koffie, thee en limonade staat klaar. Kom
naar de open middag van 14.00-16.00 uur
in de bibliotheek aan de van Reedeweg 77 in
Renswoude.

GEZAMENLIJK ETEN DINSDAG 28 JANUARI
2020
Senioren Welzijns Organisatie (SWO)
organiseert voor ouderen op dinsdag 28
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

FORMULIERENBRIGADE
De formulierenbrigade van SWO-SR helpt
inwoners bij het invullen van formulieren voor
het aanvragen van inkomensondersteunende
voorzieningen. De vrijwilligers geven uitleg

17
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www.henkschuurman.nl

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

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

Voor reparatie en verkoop van
Audio / Video / Witgoed
Dorpsstraat 51
3927 BB Renswoude
0318-574758 / 746020
info@rcr-renswoude.net
www.rcr-renswoude.nl
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LEZING ZEEZEILER HENK DE VELDE
UITNODIGING LEDENBIJEENKOMST PASSAGE
AFD. RENSWOUDE
DATUM: 15 JANUARI 2020
TIJD: 19.45 UUR
LOCATIE: REHOBOTH

Zeezeiler Henk de Velde komt 15 Januari om
19.45 uur voor een lezing naar onze Christelijke
Maatschappelijke Vrouwenbeweging Passage.
Maar liefst zes keer zeilde hij rond de wereld,
waarvan vijf keer solo en drie keer non-stop.
En met een motorboot voer hij op en neer naar
Spitsbergen en een jaar later naar Galicië. Het
was een jongensdroom.
SOORT MYSTERIE

Hij zag een schip als een soort van mysterie:
je wist niet waar het vandaan kwam en je
wist niet waar het naar toe ging. Later koos
hij er voor om kapitein te worden en toen hij
de kunst van het zeemanschap machtig was
besloot hij om zeezeiler te worden. Hij zwierf
over de hele wereld tot er niets meer te
ontdekken was dan enkel meer ervaringen.
Dan koopt hij een motorboot van 13,85
meter. Zomer 2013 voer hij daarmee naar
Spitsbergen en in 2014 naar Galicië.
KORTE REIZEN

“Iedereen vraagt: ‘wanneer ga je weer weg?’
En ik ben nog maar net thuis! ‘Maar waar ga
je dan heen?’ Ach korte reizen zeg ik dan … !!”
Een zeevaarder is op zoek naar nieuwe
bestemmingen achter de horizon en
sommige van de gekozen bestemmingen zijn
moeilijk te bereiken. “Wij creëren, we maken
fouten, we verbranden bruggen, we bouwen
nieuwe. De keuze is aan onszelf. Dat is de
uitdaging!”
Gasten zijn van harte welkom.

PANNENKOEKENFESTIJN
ZATERDAG 1 FEBRUARI
Onbeperkt
pannenkoeken
eten
voor
het goede doel. Geef de kinderen in de
sloppenwijken van Namibië weer Hoop voor
de toekomst!
De opbrengst van het pannenkoekenfestijn
komt ten goede aan de stichting Light
fort the Children. Gijsbertha Schouten uit
Renswoude en haar man Jac-Louis van
Rooyen zijn werkzaam in Gobabis.
In hun huis van Hoop worden kinderen in
crisis situaties opgevangen. Het bied een
veilige plek voor kinderen in nood, zij krijgen
voedsel, kleding en bovenal liefde. Straat
kinderen krijgen weer een doel in hun leven.
Ze kunnen via het adoptie programma naar
school, krijgen schoolspullen, school uniform
en elke dag een warme maaltijd.
Kom gezellig met de hele familie op DV
zaterdag 1 februari onbeperkt pannenkoeken
eten. Inloop tussen 17.00 en 19.00 uur.
Gebouw Rehoboth ( bij de Koepelkerk) op
Renswoude. Afhalen op bestelling is ook
mogelijk. Volwassenen €7,50 en kinderen
t/m 10 jaar €3,50 Incl. limonade.
Info: 06-55814828
www.lightforthechildren.nl

BENEFIETCONCERT T.B.V. VLUCHTELINGEN
IN ZUID-SOEDAN
Musici die aan dit concert meewerken zijn:
Jan Peter Teeuw op orgel en piano, Marion
Teeuw-Vos zang, Elbert Hendriksen op
panfluit, Deborah Baelde zang en Lisanne
Teeuw op dwarsfluit. Toegang gratis en
collecte voor het goede doel. Allen hartelijk
welkom op zaterdag 18 januari om 19:30 in
de Koepelkerk in Renswoude.
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Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl
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www.uitvaar tzorgsimonebeijer.nl

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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OPBRENGST COLLECTE LIGHT FOR THE
CHILDREN NL
Begin december hadden we weer onze huisaan-huis collecte. Een mooie opbrengst
kunnen we u melden: € 1776,51. Een stijging
van 35 procent ten opzichte van vorig jaar.
We willen alle gevers hartelijk bedanken.
Ook onze 13 collectanten die door weer en
wind langs de deuren gingen onze hartelijke
dank.
Verder willen we u graag wijzen op de
uitnodiging in deze Heraut voor ons
pannenkoekenfestijn op zaterdag 1 februari
D.V. Voor meer info over onze stichting zie:
www.ligthforthechildren.nl

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 apps.
Neem uw eigen tablet mee!
Daarnaast kunt u ook hulp inroepen bij het
downloaden van e-books van de bibliotheek
of het aanmaken van een account. Neem
uw wachtwoorden en eventueel u laptop of
e-reader mee.
U bent weer van harte op 28 januari in het
Trefpunt ( in de bibliotheek van Renswoude)

GELD HELPT, HELPT U MEE?
Van 27 januari tot 31 januari vindt de collecte
voor de Hersenstichting weer plaats.
Er zijn inmiddels ruim 4 miljoen mensen
met een hersenaandoening, zoals beroerte,
hersenletsel, autisme, dementie, alzheimer,
Hersentumor of letsel, de ziekte van
Parkinson. Één op de vier mensen krijgt ooit
in zijn leven met een hersenaandoening te
maken.
2 uurtjes collecteren voor u, dat is een kleine
moeite, maar heeft met vele collectanten
een groot effect. Deze opbrengst is
hard nodig, voor hulp, voorlichting en
wetenschappelijke onderzoeken.
Dus vragen wij u: wordt collectant, meldt u
aan en loop een straat.
Wij hebben nog veel collectanten nodig, om
alle straten van ons mooie dorp, te lopen.
Laten we de collecte tot een groot succes
maken, waar wij Renswoudenaren trots op
kunnen zijn.
Coördinatoren:
Brigitte Houthuijzen 06-27515595
Sjanie Zuiderwijk

GRANDCAFE NAH
Op dinsdag 28 januari vindt wederom
het gezellige Grandcafe NAH plaats in De
Breehoek te Scherpenzeel. Volwassenen
met NAH kunnen tussen 19.30 en 21.30
uur binnenlopen om onder het genot van
een drankje elkaar te leren kennen en
ervaringen uitwisselen.
Voor nadere informatie: Hedie Niemeijer via
Grandcafenah@gmail.com
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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

SNEL AANNEM

Verkoop Aankoop
Taxaties Woningen
n

n

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

www.abgaasbeekmakelaardij.nl
16
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De Hooge Hoek 11
3927 GG Renswoude
Tel. 0318 - 572162
Fax 0318 - 574027
jan@snelaannemers.nl
www.snelaannemers.nl

Parkietjes
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Zeer net Bopita Romy kinderbed voor de leeftijd van
2 tm 7 jaar. Kleur: wit. Inclusief: pocketvering matras
(maat 70x16X150cm), matrasbeschermer, dekbed,
2 dekbed overtrekken, 2 hoeslakens (roze en
lichtroze), 3 handige roze orginele Bopita bedladen
met wieltjes.
Maten bed: 75(B)x155(L)X 84(H). Prijs: 115 euro
Interesse? Bel: 06-29561953

Bied zich aan, jonge dame, 16 jaar, niet rokend. Ik pas
graag op uw kindertjes als u er zelf even uit wilt. Bel
gerust, 0610844593.
Bied zich aan, huishoudelijke hulp, voor 3 of 4 uur
per week.
Graag een jong werkend gezin, huisdieren geen
probleem. Werk keurig netjes en met plezier.
Voor info: 0647143678. Ik rook niet.

Gezocht:
Sinds de Bazaar in november 2019 zijn wij onze
muziekbundels van de Psalmen en Gezangen
kwijt. Heeft iemand ze soms gezien in Rehoboth
of in de Koepelkerk? Het zijn twee blauwe
muziekboeken, een met de Psalmen en een met
de Gezangen. Graag terugbezorgen bij Con Amore,
op donderdagavond. Voor meer informatie:
Yolande Schouten, 06-33019837
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