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Gemeentenieuws (28 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
Hersenstichting
27-01 t/m 2-02
Gevonden voorwerpen
geen
Kijk voor meer informatie op: www.verlorenofgevonden.nl

Informatieavond over cultureel erfgoed op de kaart (4 februari a.s.)
In 2019 krijgt de gemeente Renswoude een cultuurhistorische waardenkaart. Op dit
moment wordt hard gewerkt aan de vervaardiging van deze digitale kaart, die helder in beeld
moet brengen welke cultuurhistorische waarden er bestaan in de gemeente. Deze digitale
kaart gebruikt de gemeente bij besluiten die worden genomen over woningbouw,
infrastructuur en andere terreinen waar het erfgoed in meerdere of mindere mate een rol
speelt.
Wie wil weten hoe dit proces rond het maken van de kaart in zijn werk gaat, welke thema’s
een rol spelen, of zelf iets wil toelichten over de cultuurhistorische waarden in de gemeente
wordt van harte uitgenodigd voor de informatieavond die in de gemeente Renswoude wordt
gehouden op maandag 4 februari a.s. in de raadszaal van het gemeentehuis. U kunt
binnenlopen vanaf 19.00 uur. Het informatieve gedeelte gaat om 19.30 uur van start. Het
tweede deel van de avond bestaat uit een activiteit waarbij bezoekers hun eigen inbreng
kunnen geven. De afsluiting is omstreeks 21.30.
Er worden in totaal twee informatieavonden gehouden, waarbij de eerste bedoeld is om te
informeren én om in een vroeg stadium gegevens op te halen bij de bezoekers van de
bijeenkomst. Bij de tweede bijeenkomst staan de voorlopige resultaten centraal. Deze
bijeenkomst wordt in juni 2019 gepland.
Voor meer informatie en/of het aanmelden voor de informatieavond kunt u een e-mail
sturen naar m.jansen@renswoude.nl.
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Oproep: Meedenkers gezocht voor aanpak overlast hondenpoep en loslopende honden.
De meeste genoemde vormen van overlast/ergernissen in de gemeente Renswoude zijn
hondenpoep en loslopende honden. Dit voorjaar stelt de gemeente een plan van aanpak op.
Dit willen we doen in samenspraak met de inwoners, zowel met de hondeneigenaren als
inwoners zonder een hond. De gemeente gaat graag in gesprek
over welke oplossingen het beste bijdragen aan het
verminderen van de overlast van loslopende honden en
hondenpoep. Bijvoorbeeld het aanwijzen van losloopgebieden,
aanleg hondenpoepveldjes, plasticzakjes en vuilnisbakken
voor hondenpoep, meer voorlichting en/of handhaving.
Wilt u hierover met de gemeente meedenken/doen, meldt u dan aan via
a.eilander@renswoude.nl.
Het is de bedoeling om eind februari/begin maart 2019 voor het eerst bij elkaar te komen.
Vergadering gemeenteraad
Op dinsdag 29 januari a.s. vergadert de gemeenteraad van Renswoude. Deze openbare
vergadering vangt aan om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het
gemeentehuis. De agenda voor deze vergadering is:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht burgers/rondvraag raadsleden
4. Vaststelling verslag en besluitenlijst van de openbare vergadering van 11 december
2018
5. Ingekomen stukken en mededelingen
Hamerstukken
6. Raadsvoorstel aanpassen wegsleepregeling
7. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan “Barneveldsestraat 11-11a”
8. Raadsvoorstel Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht
9. Ontwerp-regionaal risicoprofiel voor inbreng gemeenteraden
10. Raadsvoorstel tot vaststelling regionaal Intergraal Veiligheidsplan (IVP) Heuvelrug
2019-2022
11. Raadsvoorstel Kaders onderzoek toekomstscenario Teats van Amerongenweg 2e
fase
Debatstukken
12. Raadsvoorstel wijzigen 9 sociale huurwoningen naar vrije sector Taets van
Amerongenweg
13. Sluiting
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Raadscommissie Algemeen Bestuur en Sociaal Domein (AB&SD)
Op dinsdag 5 februari a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie AB&SD. Deze openbare
vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling verslag en besluitenlijst 18 december 2018
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Bespreking startnotitie Strategische Agenda Regio FoodValley
6. Raadsvoorstel Grote Fliertsedijk 3
7. Raadsvoorstel kaderbrief 2020-2023 Regio FoodValley
8. Raadsvoorstel kaderbrief 2020 GGD Regio Utrecht
9. Stand van zaken overige projecten
1. Regio FoodValley
2. Brandweerkazerne
10. Rondvraag
11. Sluiting
Raadscommissie Economie en Financiën (EF)
Op woensdag 6 februari a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie EF. Deze openbare
vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling verslag en besluitenlijst 14 november 2018
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Voorstel variantenstudie Barneveldsestraat
6. Stand van zaken overige projecten
1. Regio FoodValley
2. Gemeentelijke huisvesting
3. Beekweide
4. Bedrijventerreinen
7. Rondvraag
8. Sluiting

Raadscommissie Ruimte en Duurzaamheid (RD)
De vergadering van de raadscommissie RD op donderdag 7 februari a.s. zal geen doorgang
vinden in verband met het ontbreken van agendapunten.
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Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:
1. Activiteit ‘bouwen’; voor het vernieuwen en vergroten van een bijgebouw achter de
woning op de Dorpsstraat 16 te Renswoude (ontvangen op 16 januari 2019);
2. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het aanpassen van
het dak, te weten het verhogen van de goot, van het bedrijfspand op het adres
Utrechtseweg 32 te Renswoude (ontvangen o p21 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 vragen of meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl
Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:
1. Activiteit ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het realiseren van een tijdelijke
woning in het bedrijfsgebouw op het adres Biesbosserweg 8 te Renswoude met
toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht in samenhang met artikel 4, lid 11 van bijlage II van het Besluit
omgevingsrecht (verzonden op 17 december 2018);
2. Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van een beschadigde zomereik in de berm
aan de noordzijde van de Parallelweg te Renswoude (verzonden op 9 januari 2019);
3. Activiteit ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het plaatsen van een tijdelijke
woonunit/ caravan naast de te verbouwen woning op het adres Biesbosserweg 6 te
Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 4, lid 11 van bijlage II van het
Besluit omgevingsrecht (verzonden op 24 januari 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 de 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, het gebruik van gronden in strijd met een
bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag
Renswoude, 28 januari 2019
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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: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl
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:
 Vergunning voor het organiseren van een motorshow (PaasParty) op 22 april a.s.,
aangevraagd door BikersBest (ontvangen op 18 januari 2019);
 Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak- alcoholische
dranken tijdens de motorshow PaasParty bij BikersBest op 22 april 2019,
aangevraagd door dhr. Hendriksen (ontvangen op 18 januari 2019).
 Ventvergunning voor de verkoop van stroopwafels van 4 t/m 16 maart 2019,
aangevraagd door St. Fondsenwerving De Schutse (ontvangen op 18 januari 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
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:
 Vergunningen voor het inzamelen van textiel/kleding aan de volgende organisaties
(verzonden op 15 januari 2019);
o Oxfam Novib, maart 2019;
o Free Press Unlimited, mei 2019;
o St. Dierenbescherming, juni 2019;
o St. Red een Kind, september 2019;
o Oogfonds, november 2019.
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
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Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken bekend dat:
zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route
gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:
 Primagaz Nederland B.V., Boreelplein 40, 7411 EH Deventer t.b.v. het vervoer van
propaan – UN 1965 naar diverse locaties in de gemeente Renswoude.
De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 29 januari tot en met 11
maart 2019. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de
gemeente Renswoude, Postbus 8, 3727 ZL Renswoude. Het bezwaarschrift moet binnen zes
weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden op het gemeentehuis.
Als u een toelichting wenst, kunt u hiervoor een afspraak maken met de Omgevingsdienst
regio Utrecht, mevrouw E. Pols, tel. 088 – 022 50 43.
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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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BOUW DUURZAME EN ENERGIEZUINIGE
WONINGEN VAN START
VANDAAG IS HET OFFICIËLE STARTSEIN GEGEVEN
VOOR DE BOUW VAN DE EERSTE GASLOZE EN NULOP-DE-METER WIJK IN DE FOODVALLEY REGIO. HET
GEBIED RONDOM DE TAETS VAN AMERONGENWEG
IN RENSWOUDE WORDT DE KOMENDE JAREN
GEHERSTRUCTUREERD TOT EEN GASLOZE WIJK MET
ZOWEL HUUR- ALS KOOPWONINGEN DIE BOVENDIEN
NUL-OP-DE-METER
WORDEN
GEREALISEERD.
DAARTOE
VERRICHTEN
INITIATIEFNEMERS
GEMEENTE RENSWOUDE, HET GEMEENTELIJK
WONINGBEDRIJF EN BPD (BOUWFONDS PROPERTY
DEVELOPMENT) VANDAAG EEN FEESTELIJKE
HANDELING OP DE BOUWLOCATIE.

In de herstructurering van de Taets van
Amerongenweg, gelegen in de oude
dorpskern, wordt een gedeelte van de
woningen in bezit van het Gemeentelijk
Woningbedrijf vernieuwd. Dat betekent dat
23 sociale huurwoningen worden gesloopt.
In plaats daarvan worden 63 duurzame
en
energiezuinige
(nul-op-de-meter)
woningen gebouwd. Het gaat om 45 sociale
huurwoningen en 18 koopwoningen.
Alle 63 woningen worden gerealiseerd
zonder aansluiting op het gasnet. Ook zijn ze
ontworpen als nul-op-de-meter woningen:
ze wekken door middel van zonnepanelen
en bodemwarmte genoeg stroom, warmte
en koeling op waardoor er in principe geen
energierekening hoeft te worden betaald.
Het elektraverbruik is daarbij gebaseerd op
het verbruik van een normgezin met een
gemiddeld verbruik.
Sander van ‘t Foort, wethouder bij gemeente
Renswoude: ‘Ik hoop dat we als Regio
Foodvalley voorop mogen lopen met de
energietransitie. Met de eerste gasloze nul-

op-de-meter woningen van de regio zetten
we woorden om in daden. Naar verwachting
krijgen de eerste bewoners eind van dit jaar
de sleutel van hun nieuwe huis’.
Rob Arends, Ontwikkelingsmanager bij
BPD, voegt daaraan toe: “Als duurzame
ontwikkelaar werken we graag mee aan deze
woningen van de toekomst. Het mooie aan
dit gebied vind ik dat er allerlei mensen van
verschillende leeftijden gaan wonen.”
OVER DE GEMEENTE RENSWOUDE

De gemeente Renswoude heeft als een van
de weinige gemeenten nog een Gemeentelijk
Woningbedrijf, en heeft daarmee een
behoorlijk aantal woningen van het dorp
in eigendom. De gemeenteraad heeft in
maart 2015 het besluit genomen om in het
kader van het toekomstbestendig houden
van het Gemeentelijk Woningbedrijf deze
herstructurering als project op te pakken.
OVER BPD

BPD, Bouwfonds Property Development, is
een van de grootste gebiedsontwikkelaars
in Europa. Het bedrijf is werkzaam vanuit
16 regionale kantoren in Nederland en
Duitsland. Sinds de oprichting in 1946, toen
nog onder de naam van Bouwspaarkas
Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw
van ruim 340.000 woningen mogelijk
gemaakt. Vandaag wonen meer dan één
miljoen mensen in woonwijken waarin
de hand van BPD zichtbaar is. BPD is
marktleider in Nederland, een top 3 speler in
Duitsland en onderdeel van Rabobank.
Ga voor meer informatie over BPD naar
www.bpd.nl of www.bpd-de.de.
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FEBRUARI
Datum

1
Vrijdag

Activiteit
09.30-11.00 uur: Taal Café voor vrouwen
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

4
Maandag
10.00 uur: Tablet café
5
Dinsdag 10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade

8

Vrijdag

11

Maandag

12

Dinsdag

15

Vrijdag

18

Maandag

19

Dinsdag

22

Vrijdag

25

Maandag

26

Dinsdag

09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
14.00-17.00 uur: Biljarten
14.00-16.30 uur: Welfare
09.30-11.00 uur: Taal Café voor vrouwen
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
14.00-17.00 uur: Biljarten
14.00-16.30 uur: Welfare
Lezing in de bibliotheek
09.30-11.00 uur: Taal Café voor vrouwen
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
10.00-11.00 UUR GESPREKSGROEP ROUW EN VERLIES
10.00 uur: Tablet café
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade
09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
14.00-16.30 uur: Welfare
14.00-17.00 uur: Biljarten
09.30-11.00 uur: Taal Café voor vrouwen
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: NAH café
14.00-17.00 uur: Biljarten
14.00-16.30 uur: Welfare
17.00 UUR GEZAMENLIJK ETEN

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning
Rianne van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl of 06- 51647525) of Martine van Garderen
m.vangarderen@swo-sr.nl of 06 83775854
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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
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KOOKCURSUS VOOR VROUWEN
De cursus wordt gegeven door David
Beeldsnijder en Peter de Wild.
Het leren van de basisvaardigheden het koken
van een lekkere en gezonde maaltijd vormen
het doel van de cursus. Er wordt geleerd hoe
je groente schoonmaakt, snijdt en kookt, hoe
je vlees braadt en wat de planning van het
koken is. Op een verantwoorde manier koken
staat hierbij voorop.
Alles wat gekookt wordt is thuis makkelijk in
de praktijk te brengen. De ingrediënten zijn
te koop in alle supermarkten en de meeste
kruiden staan in ieders keukenkastje.
Het is vooral een praktische cursus.
De cursus wordt gegeven op de gezellige en
inspirerende boerderij van de familie Geurts.
Waar: Boerderij “Veldhoef”
Kolfschoten 14, 3925 MR Scherpenzeel
De cursus bestaat uit 5 lessen met elk een
eigen thema.
Wanneer: Op de donderdagen 7, 14, 21, 28
maart en 4 april van 19.00 uur tot circa 22.00
uur. Inloop vanaf 18.45 uur.
Op zaterdag 13 april is ter afsluiting van deze
cursus een diner.
Kosten: € 100,- per persoon voor de totale
cursus (inclusief ingrediënten).
Kosten voor aanvang van de cursus, op de
eerste lesavond, te voldoen.
Zelf meenemen: Schort, theedoek, bakje

je daar gebruik van wilt maken bakje(s)
meebrengen!)
Voorwaarden
voor
deelname:
Alle
lesavonden op aangegeven tijden bijwonen,
onvoorziene omstandigheden daargelaten.
Bij
noodzakelijke
afwezigheid
wordt
vervanging toegestaan. Bij annulering geld
geen teruggave van het cursusgeld
Geef je snel op, want vol is vol!
Voor meer informatie en aanmelden kunt u
contact opnemen met het Servicepunt op
telefoonnummer 033-277 8898 of via de mail
servicepunt@swo-sr.nl

HET REPAIR-CAFÉ LOOPT GOED!
Elke eerste vrijdag van de maand is er van
14.00 uur tot 16.00 u Repair-café in de hal
van de Breehoek in Scherpenzeel. Er zijn die
middag meerdere vrijwilligers van de SWO
aanwezig om de te repareren spullen die
ingebracht worden te besturen en samen
met u te herstellen. En in de meeste gevallen
lukt dat! Het is ook mogelijk om bij het Repaircafé kleding te brengen die gerepareerd moet
worden. Kleine klusjes als een naadje dat los
zit, een scheur die hersteld moet worden,
een knoop die aangenaaid moet worden,
komen in aanmerking. We herstellen alleen
schone kleding. Een paar dames die zich als
vrijwilliger bij De SWO hebben aangemeld zijn
u graag van dienst.
Welkom en graag tot ziens in het Repair-café!
Contactpersoon Martine van Garderen,
tel: 06 83 77 58 54

De maaltijden die bereid worden op de
lesavonden worden gezamenlijk genuttigd;
als er wat overblijft (meestal) kan dit worden
meegenomen voor het thuisfront (dus als
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VAN DE BIEB:
LEZINGEN ZOUTE INVAL VOORJAAR 2019:
DINSDAGAVOND 12 FEBRUARI: WERELDOORLOG 1: DE
OERCATASTROFE VAN DE 20STE EEUW:

Op 11-11-2018 herdachten we het feit
dat 100 jaar geleden de Eerste Wereld
oorlog 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.
De lezing wordt gegeven door de heer Hans
van den Berg, Germanist en rondleider op
Huize Doorn, dat na de 1e Wereldoorlog
woonhuis van de Duitse keizer Wilhelm II
was.
DINSDAGOCHTEND 12 MAART: NATUURFOTO’S VAN
REIS VS DOOR MART LENOIRE

De familie Lenoire heeft door de VS gereisd.
Ze hebben daar diverse nationale parken
bezocht. De reis ging via Yellowstone naar
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 aan de jaarlijke
kunstroute bewonderen. Meer informatie in
de volgende Heraut hierover.
RONDLEIDING KASTEEL

ZATERDAG 2 FEB
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Het
is
mogelijk
om
op
dinsdagmiddag 26 maart 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.
De rondleidingen in januari en
februari zijn al volgeboekt.
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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!

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.

GEZAMENLIJK ETEN DINSDAG 29 JANUARI
2019
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

Aanmelden hoeft niet. Het duurt ongeveer
45 minuten. Zorg dat u op tijd bent om niets
te missen!
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SENIORENAVOND RENSWOUDE 31 JANUARI
2019

telefonisch bij Janneke van den Berg via 0652307463.

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.

Tot 31 januari voor een avond vol zang en
gezelligheid,

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

Het bestuur Oranje Vereniging Renswoude &
de vrijwilligers.

8 FEBRUARI INFOAVOND ORANJEFESTIVAL
RENSWOUDE
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
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

Tijd om de tuin op de schop te nemen!
Wij hebben hiervoor de juiste machines en de juiste mensen in huis.
De machines zijn ook bij een smalle doorgang in te zetten.

Vragen? Bel ons, wij denken graag met u mee!

Erf- en Sierbestrating
Zand- en Grindhandel

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

Grondwerk en Riolering
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Shovel- en Kraanverhuur
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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!

SWO NIEUWS

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.
Tot zover de naam, de nieuwe plannen
presenteren wij vrijdagavond 8 februari in
Restaurant De Hof.

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?

Deze avond presenteren wij het volledige
programma van Koningsdag 2019 en het
Oranjebal. De sponsors voor het nieuwe
programma worden bekend gemaakt, de
vernieuwde opzet van de crossklassen wordt
uitgebreid uitgelegd, de vrijwilligerstaken
worden besproken en het programma van de
op en afbouw wordt volledig doorgenomen.
Kortom: daar wil je bij zijn! Om 20.00 uur
gaat de zaal open en om 20:30 uur start de
presentatie in Restaurant De Hof, gevolgd
door een gezellige borrel. Iedereen die
interesse heeft is uitgenodigd, ook nietleden en mensen die geen vrijwilliger of
sponsor zijn.

Door veranderingen in de wet op de privacy
mogen gemeente geen persoonsgegevens
meer verstrekken uit hun bestand.
Voor de SWO betekent dit dat wij voor de
bezorging van het SWO nieuws in Renswoude
geen nieuwe gegevens hebben voor 2018.

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 13.0016.00 uur, woensdag en donderdag van
13.00-15.00 uur of telefonisch tijdens
openingstijden 033-2778898.

DE OUDHEIDKAMER
De oudheidkamer is het hele jaar open op
elke laatste zaterdagmiddag van de maand.
Behalve de laatste zaterdag in December
Van 13.30 tot 16.30 uur.
Kom eens kijken naar ons gezellige
oudheidkamer je waant je terug in vroeger
tijden. In de maanden Juni, Juli en augustus
zijn we elke dinsdagmiddag open van 13.30
tot 16.30 uur.
De koepelkerk is in de zomermaanden open
op de dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30
uur. Op 23, 30, juli en in augustus 6, 13, 20
en 27 augustus.
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WEBSHOP BOERDERIJSPEELGOED
MET ONLINE ADVIES EN RUIM 900
INSTRUCTIEVIDEO’S
WEBSHOPS MET KINDERSPEELGOED ZIJN TALLOOS,
MAAR DE WEBSHOP VAN TIM’S SPEELGOEDBOERDERIJ
IS UNIEK, VERTELT MONIQUE ROELOFSEN VAN DE
RENSWOUDSE ONLINE SPEELGOEDWINKEL. EEN
BELANGRIJKE REDEN DAT DE SHOP ZO GOED LOOPT
IS, DAT KLANTEN EEN GOED BEELD KRIJGEN VAN WAT
ZE KOPEN. DE SITE HEEFT RUIM 900 VIDEO’S WAARIN
DE WERKING VAN BIJVOORBEELD EEN PRACHTIGE OP
AFSTAND BESTUURBARE BRUDER TRAKTOR WORDT
UITGELEGD.

Ook zijn zowel Jan als Monique beschikbaar
voor een live chat, zodat direct al je vragen
beantwoord worden. Niet alleen overdag,
maar ook een deel van de avond is de chat
functionaliteit geopend. “De praktijk is dat
klanten die overdag werken, zich ’s avonds
oriënteren op cadeaus voor verjaardagen, sint
en kerst, en dan ook graag hun vragen willen
stellen. Wij proberen goed advies te geven.
Dat verklaart waarom nauwelijks zendingen
retour worden gestuurd, vertelt Monique.
Boerderijspeelgoed is in, zeker in deze
landelijke omgeving. “Maar ook omdat
veel ouders zich realiseren dat al die
beeldschermen maar niks zijn voor kinderen.
Er komt steeds meer besef dat het voor
kinderen leuker, bevredigender en leerzamer
is om zelf actief te spelen. Hierdoor neemt de
vraag naar passend speelgoed toe,” vertelt
Monique.
Tim’s Speelgoedboerderij focust zich op
speelgoed dat met de boerderij te maken
heeft van de betere merken zoals Bruder,
Schleich, Siku en Britains, hoewel het bedrijf
ook wel budgetvriendelijke modellen levert.
Bijvoorbeeld wanneer ouders eerst willen

aankijken of een kind dit speelgoed leuk vindt.
Het leuke van al dat boerderijspeelgoed is,
dat je het eindeloos kunt uitbreiden. Heeft
een kindje veel plezier van een trekker maar
belandt deze na een tijdje toch in de kast,
dan kun je het weer aansprekend maken
door een aanhanger erbij te kopen. Of een
nieuw grasmatje bij een stal. Zo blijft de
speelbeleving, en heb je in praktijk jarenlang
plezier van dit speelgoed.
“Ook voor ooms, tantes, opa’s en oma’s is
boerderijspeelgoed leuk weggeven, want
zo kunnen ze voor elk budget toch iets
aanvullends geven wat ook nog eens lang
meegaat. Uiteindelijk heb je daar veel meer
aan dan goedkoop speelgoed dat na een week
weer in de prullenbak ligt.”
Onderling kunnen de merken goed
gecombineerd worden. Heb je bijvoorbeeld
een aantal dieren van Schleich en je wilt er
een mooie, houten, natuurgetrouwe stal bij,
dan zijn de stallen van Kids Globe Farming
prachtig. Een deel van deze collectie is
afgestemd op uitwisselbaarheid met andere
merken, zodat de beestjes ook goed in de
hokken passen. Echt super aansprekend
voor elk kind en een must have om in huis te
hebben met kinderen!
Ouders of familieleden die dit aansprekende
speelgoed eerst eens willen zien, zijn van
harte welkom in de ruime showroom die bij
Tim’s Speelgoedboerderij hoort.
De showroom bevindt zich aan de Kooiweg 10,
en parkeren kun je gemakkelijk op het erf.
Telefoon: 0318-550216
Website: www.timsspeelgoedboerderij.nl
E-mail: info@timsspeelgoedboerderij.nl
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EXPOSITIES BIBLIOTHEEK RENSWOUDE

		
In de maanden januari en februari exposeren
de deelnemers van de Kunstroute van
Renswoude in de bibliotheek. De kunstroute
is in 2013 gestart in ons dorp. Door hun
werken te exposeren laten zij zien hoe divers
er in Renswoude kunst gemaakt wordt en
aantrekkelijk is voor breed publiek. Door de
verschillende technieken die gehanteerd
worden en het enthousiasme van de
betreffende mensen wordt er een mooi beeld
gegeven van wat er in Renswoude mogelijk
is, ook op dit gebied. Kom gerust even langs
om deze expositie van uw dorpsgenoten te
bekijken.
De deelnemers zijn:
PETER HEIJ

serpentijn, mergel en albast e.a. De objecten
ontstaan na vooraf gemaakte schetsen en
ideeën. De steensoort zelf is ook bepalend
voor het eindresultaat.
MARIA TUBBING-KLEIN GEBBINK

In 1970 is Maria gestart met deze hobby.
Werken met klei is haar grote passie
geworden. Ze laat zich inspireren door “alles
in het leven” en haar werk is veelzijdig. Ze
werkt o.a. met figuratieve vormen en Raku,
een Japanse stook techniek.
JOANNEKE PRINS-GREEP

Zij maakt beelden van klei en brons. Haar
voorkeur gaat uit naar mens- en dierfiguren.
Zij wil ze zo natuurlijk mogelijk weergeven.
Haar inspiratie haalt zij uit haar omgeving en
haar gezin.

Maakt abstracte beeldhouwwerken. Hij werkt
met diverse steensoorten, zoals speksteen,

Alles tegen de kou:
Ruitensproeiervloeistof;
Strooizout;
Sneeuwschuif;
Warme kleding/schoenen

 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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MARIANNE VAN VOORTHUIZEN- MORIN

Met tekenen en schilderen is zij al vroeg
begonnen. Zij heeft zich gespecialiseerd in
het schilderen van portretten. Daarnaast zijn
ook bloemen haar passie. Met veel kleuren
worden de composities bijzonder mooi
ingevuld.

ook dichtbij huis, probeert hij dit in zijn foto’s
over te brengen. De laatste jaren fotografeert
hij ook architectuur en cultuurgerichte
onderwerpen.

MARJAN JANSEN- MEIJEREN

De scholen in Renswoude worden in
gelegenheid gesteld om kennis te maken met
de ‘Renswouse’ kunstenaars die graag hun
passie met de leerlingen willen delen.

Marjan maakt voornamelijk aquarellen Haar
onderwerpen zijn divers. Koeien, paarden,
landschappen, stadsgezichten. Zij werkt
ook in opdracht en heeft al vele huizen en
boerderijen geaquarelleerd.

De openingstijden van de bibliotheek kunt u
vinden op onze website www.rbzout.nl
Bibliotheek Renswoude, Van Reedeweg 77,
3927BT Renswoude, Tel. O318-575151

PAULINE VAN DE POL- CORNELISSEN

Boetseren is voor haar een hobby waar
ze rust bij vindt. Zelf heeft ze geen atelier,
maar iedere week boetseert zij met vier
vriendinnen. Haar inspiratie ontstaat tijdens
de zoektocht in de kunstwereld. Zij maakt
objecten, die haar op dat moment ontroeren.
KARIN VAN VELDHUISEN- VAN DEN BROEK

Karin woont in het mooie buitengebied van
Renswoude en maakt al geruime tijd beelden
van steen en brons en werkt met klei en
cement. Hiervoor gebruikt ze verschillende
technieken. De beelden of objecten die
ze maakt hebben hierdoor zo een eigen
uitstraling.
MARLÉNE STEVERS

Zij maakt door de oude schilderstechnieken
die zij hanteert bijzondere schilderijen. Zowel
portretten, landschappen als werken met
diverse kleurrijke stoffen er op afgebeeld.
Zij heeft haar atelier in het buitengebied van
Renswoude.

START INSCHRIJVING CROSSKLASSEN
ORANJEFESTIVAL RENSWOUDE SUCCES

		
De start van de inschrijving vrijdagavond
18 januari is een succes! Enthousiaste
deelnemers wisten de weg naar De Kraai
Renswoude goed te vinden. Maar de
crossklassen zitten nog niet helemaal vol!
Wil je nog deelnemen? Deelname is gratis!
Schrijf je nu snel online in op
www.ovrenswoude.nl/inschrijven

KAARTVERKOOP ORANJEBAL POWER VAN
START

		
Nu dorpsgenoten en leden vrijdagavond 18
januari als eerste de kans hebben gehad om
kaarten te kopen voor het Oranjebal op 3
mei, gaat de wereldwijde verkoop van start!
Vanaf nu liggen de kaarten bij de Emté in
Renswoude, De Kromme Hoek Scherpenzeel
en Cafe Marktzicht in Ederveen. Kaarten
kosten €19,50 en toegang is vanaf 18 jaar. De
volledige line-up maakt de Oranjevereniging
Renswoude 5 februari bekend.

ROB VAN DE BOR

Rob is al zo’n 25 jaar met fotografie bezig.
Steeds weer verwonderd door de natuur,
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monebeijer.nl

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

Koop kip van de boer!
Onze beter leven 1 ster kip wordt na het slachten
diep in gevroren en koop je nu gelijk van de boer.
Probeer de boerenkip eens, deze zit met kruiden in
een ovenzak, makkelijker kan het niet.
Vrijdag 1 februari as zijn we gesloten, maar we
zijn maandag 4 februari open van 13.00 uur tot
18.00 uur of op afspraak.

Erik en Karin van Veldhuisen
Biesbosserweg 14 RENSWOUDE
Tel: 0653328556 / 0627062722
Email: kipvandeboer@gmail.com
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OPBRENGST OLIEBOLLENACTIE ADULLAM

		
De oliebollenactie voor Stichting Adullam
- gehandicaptenzorg was een echt succes.
Alleen al in Renswoude waren er 182
bestellingen met een totaal van €3107,50.
Daarnaast waren er veel overbetalingen.
Ook in Ederveen, Ede, Overberg, Rhenen,
Harskamp, Wekerom en Veenendaal werd
deze actie georganiseerd. Totaal zijn er
17.000 oliebollen en 19.800 appelbeignets
gebakken.
Bij elkaar heeft dit bijna €16.000,- opgebracht
voor Stichting Adullam.
Hartelijk bedankt!
D.V. eind dit jaar zal de actie weer gehouden
worden!

LOCATIE 50 JARIG JUBILEUM HISTORISCHE
VERENIGING OUD RENSWOUDE VERPLAATST
De jubileumavond van het 50-jarig bestaan
op vrijdag 8 februari 2019 is vanwege de grote
belangstelling verplaatst naar ‘t Podium,
Nijborg 2 3927 DA Renswoude.
Deze avond is uitsluitend toegankelijk
voor leden. ’t Podium open 18.30 aanvang
jubileumavond 19.00 uur.
Aanmelden voor leden kan nog tot 25
januari. Indien u het leuk vindt graag gekleed
komen als in oude tijden. Zie verder ons
mededelingenblad van januari 2019.
LID WORDEN?

Aanmelden
via
oudrenswoude@gmail.
com of een briefje door de deur bij de
ledenadministratie
Dorpsstraat
102,
Renswoude

BOODSCHAPPEN SERVICE
Wilt u graag boodschappen doen? Lukt dit
niet alleen? Heeft u vervoer nodig?
Bij voldoende belangstelling start de SWO
met een boodschappenservice.
Op donderdag kunt u met een vrijwilliger
van de vervoersdienst naar de Hoogvliet
vanuit Scherpenzeel en naar de Emthé
vanuit Renswoude. Rond 10.00 uur
komt de vrijwilliger u op halen en na het
boodschappen doen kunt u een kopje koffie
drinken bij de supermarkt, rond 11.30 uur
komt de vrijwilliger u ophalen. Kosten € 2,00
per persoon.
Heeft u hier belangstelling voor? Laat het ons
weten bij het servicebureau geopend dinsdag,
woensdag en donderdag van 13.00-15.00 uur
of telefonisch tijdens de openingstijden van
het servicebureau op 033-2778898.

FORMULIERENBRIGADE
De formulierenbrigade van SWO-SR helpt
inwoners bij het invullen van formulieren voor
het aanvragen van inkomensondersteunende
voorzieningen.
De vrijwilligers geven uitleg 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 5 en 19 februari van 10.00-11.00 uur
in de bibliotheek van Renswoude
Voor vragen kunt u terecht bij Rianne van
Ginkel, tel 06 5164 7525
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VERLIES EN ROUW VRAGEN AANDACHT!

		
Verlies komt op verschillende manieren en
vaak op een onverwacht moment voor.
Een dierbare overlijdt, je komt in een
echtscheiding, je verliest een deel van je
gezondheid, je raakt je baan kwijt.
Verlies hoort bij het leven, het kan van het
ene op het andere moment je leven ingrijpend
veranderen. Verlies verwerken en aanvaarden
kost tijd en heeft aandacht nodig.
Na verlies komt een periode van rouw.
Iedereen rouwt op een eigen manier en
iedereen ervaart die rouw op een eigen
manier. Soms lijkt het alsof je de enige bent
die daar last van heeft. Je kunt bijvoorbeeld
gevoelens van verdriet en eenzaamheid
accepteren, terwijl je sterke emoties als
woede of agressie juist niet durft te laten zien.
Je neemt afscheid van het leven zoals het was
en waar je aan gehecht was.
Rouw is de achterkant van liefde. Een
rouwproces hoort bij een ingrijpend verlies.
Rouw is persoonlijk en voor iedereen anders.
Op dinsdag 12 februari 2019 komt de
gesprekskring bij een over verlies en rouw
van 9.30-11.30 uur in het Trefpunt in de
bibliotheek van Renswoude.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u
contact opnemen met Rianne van Ginkel, tel
06-51647525

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 28 januari is er NAH café van
19.00-21.00 uur in het Trefpunt van de
bibliotheek van Renswoude.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Rianne van Ginkel, tel 06-51647525

MANTELZORG

Zorgt u langdurig en onbetaald
voor
een chronisch zieke, gehandicapte of
hulpbehoevende persoon uit uw omgeving.
Dan bent u een van 4 miljoen mantelzorgers
die Nederland rijk is. Daarvan
helpen 610.000 mensen langer
dan drie maanden en meer dan 8
uur per week.
advocaten
Wat verstaan we precies onder
mantelzorg? Het SCP definieert
Echtscheiding
Boedelscheiding
Alimentatie
mantelzorg als volgt:
Mantelzorg is alle hulp aan een
Betaalbare deskundigen
hulpbehoevende door iemand uit
Informeer naar onze scherpe tarieven, en bel 0318 - 57 55 00
diens directe sociale omgeving In
of rechtstreeks met Mr. Meure onder 0318 - 57 09 90
Nederland.
Mantelzorgers zijn dus mensen
De Hooge Hoek 4 - 3927 GG Renswoude - www.heijinkenmeure.nl
die langdurig en onbetaald
zorgen voor een chronisch zieke,

Heijink & Me ure
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gehandicapte of hulpbehoevende persoon
uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder
of kind zijn, maar ook een ander familielid,
vriend of kennis.
VERSCHIL MANTELZORG EN VRIJWILLIGERSWERK

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden
vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het
verschillende dingen:
• Mantelzorg overkomt je
Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan
zorgen: het overkomt hen, omdat ze een
emotionele band hebben met degene die
zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms
24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee
stoppen en verrichten soms verpleegkundige
handelingen.
• Voor vrijwilligerswerk kies je
Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als
zij met het vrijwilligerswerk starten, is er
(nog) geen emotionele band. Zij verlenen
hun zorg voor een beperkt aantal uren en
kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen.
Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd
verband en verrichten nooit verpleegkundige
handelingen.

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.
Hartelijk welkom op dinsdag 5 en 19 februari
in het Trefpunt (in de bibliotheek van
Renswoude).

Herkent u zich hierin en heeft u behoefte aan
een persoonlijk gesprek, dan kunt u contact
opnemen met coördinator Rianne van Ginkel
tel 06 51647525

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
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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

de heraut

Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten? Na
een telefoontje wil ik ze bij u ophalen 0628449019
Wegens verhuizing aangeboden:
2-persoons licht eiken latten bodem bed, incl matras
en laden kastjes. Afmeting 200 x 140.
Een secretaire uit 1875 en een antieke Zaanse
paardjes klok. 0623998299 of 572028.
Gezocht: zelfst. woonruimte voor vrouw, 34 jr in
Renswoude e.o. Reactie via mhwonen@outlook.com
Bent u op zoek naar iemand die u kan helpen met
huishoudelijke hulp of weet u iemand die hulp nodig
heeft. Dan kunt u mij een berichtje sturen!
E-mail naar: diannev2000@hotmail.nl

Wie O Wie.
heeft er tijd over
wij zijn op zoek naar een tuinman
voor 3 ochtenden in de week.
interesse? bel naar: 0622573725.
BIJ HUBO VAN DEELEN
2 WEKEN LANG 20% KORTING OP ALLE
RAAMDECORATIE
kijk op renswoude@hubo.nl
Wij willen iedereen bedanken, die op welke manier
dan ook aan ons gedacht heeft, tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze zoon en broer Pieter.
Familie van Nordennen

Bij het sjoeltoernooi van vv Renswoude op 12 jan
zijn nog 2 prijzen over van de verloting de nummers
zijn Blauw 367 en Wit 799 de winnaars kunnen zich
melden bij Cees Overeem of bel 0636326211

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 5 FEBRUARI
VÓÓR 19.00 UUR
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Lekker veel voordeel bij
EMTÉ Renswoude
Beenham
alle soorten
per 500 gram

6.49

PER 500 GRAM

3.

49
kilo 6.98

Kies & Mix fruit
Elstar of Jonagold, zak 1.5 kilo, pitloze witte
druiven, bak 500 gram of blauwe bessen
bakje 125 gram, 2 stuks naar keuze

4.98-6.38

2 STUKS

3.49

alle soorten
2 flessen
à 1 liter

3.28-3.50

Spaar voor korting
op Dr. Oetker
bakvormen
www.emte.nl/bakvormen

Week 05
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 27 januari t/m zaterdag 2 februari 2019 tenzij
anders vermeld. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant en alleen geldig bij EMTÉ Renswoude.
EMTÉ Renswoude, Dorpsplein 14 www.emte.nl

2 STUKS

Coca-Cola

2.50
MINIM A A L

50%

KORTING

