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Gemeentenieuws (27 januari 2020)
Centraal telefoonnummer
De gemeente is bereikbaar via één
Evenementenkalender
centraal telefoonnummer 0318 29 februari
Openstelling oudheidkamer
578150.
Collectevergunningen
Ma t/m vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00
26-01 t/m 01-02 Hersenstichting
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
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
De aanbiedregels kliko’s op een rij

Van verschillende bewoners heeft de gemeente signalen ontvangen dat bij hen de kliko
soms niet wordt geleegd omdat de deksel niet volledig gesloten was. Dit kwam doordat
andere bewoners afval in hun kliko hadden gedaan. Als u een zak in de aan de straat
geplaatste kliko van een buurtgenoot wilt gooien, overleg dan even of uw buurtgenoot daar
geen bezwaren tegen heeft. Zorg er daarna in ieder geval voor dat de deksel nog goed
dicht kan, anders wordt de kliko niet geleegd.
Hieronder de aanbiedregels betreffende een zijlader op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zet de kliko vóór 07.30 uur aan de weg;
houd ongeveer 40cm tussenruimte aan. Dat is iets meer dan een normale stoeptegel;
zo dicht mogelijk bij de weg, dan kan de zijlader de kliko makkelijk pakken;
met de wielen van de weg af, dan valt de deksel bij het terugzetten weer netjes dicht;
zorg dat de deksel goed gesloten is anders wordt de kliko niet geleegd. Laat geen afval
uitsteken en leg dit nooit naast of op de kliko, want dat verwerkt de zijlader niet;
de kliko mag niet te zwaar zijn (maximaal 70 kg);
plaats de kliko niet achter of naast een obstakel zoals een lantaarnpaal of auto;
blokkeer geen aanbiedplaatsen op de dag dat de kliko’s geleegd worden;
stamp het afval niet te vast aan. Als afval na een aantal keer schudden niet uit de kliko
valt, kan de kliko niet geleegd worden.
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Verhuur oude Borgwalschool
Afgelopen jaar zijn de leerlingen van CBS de Borgwal verhuisd naar de nieuwe locatie in
Beekweide. Omdat de gemeente op dit moment nog geen definitieve plannen heeft voor de
locatie van de oude Borgwalschool is ervoor gekozen om de school tijdelijk in handen te
geven van Gapph Vastgoedbeheer. Sinds december verhuren zij de lokalen op tijdelijke
basis aan meerdere huurders als woonruimte. Zodra duidelijk wordt wat er met de oude
Borgwallocatie gaat gebeuren, wordt de tijdelijke verhuur beëindigd. Voor eventuele vragen
kunt u contact opnemen met de heer Rozemeijer via 0318-578150
Wijziging structuur commissievergaderingen
Op 28 januari 2020 wordt een voorstel van het presidium in de gemeenteraad besproken
om de structuur van de commissievergaderingen te wijzigen. Voorstel is om deze wijziging
per direct in te laten gaan en dat betekent dat al in de week van 3 februari volgens dit
nieuwe systeem vergaderd gaat worden.
Vooruitlopend op dat raadsbesluit willen we alvast uitleggen wat er precies gaat
veranderen.
We gaan van drie raadscommissies naar één raadscommissie. De benamingen ‘Algemeen
Bestuur en Sociaal Domein’, ‘Economie en Financiën’ en ‘Ruimte en Duurzaamheid’ komen
te vervallen. Er blijft één raadscommissie bestaan, zonder een specifieke benaming. Ook
zal er niet meer op drie avonden vergaderd worden. Afhankelijk van het aantal
agendapunten wordt door de agendacommissie besloten of de commissievergadering
alleen op de dinsdag gehouden wordt of ook nog een uitloop naar de donderdag zal
krijgen. Dit zal twee weekenden voor de vergaderweek op onze website kenbaar worden
gemaakt.
Omdat de wijziging per direct ingaat, ziet u in deze Heraut al een commissie-agenda staan
voor alleen 4 februari a.s.. Dit betekent dat op 5 en 6 februari niet vergaderd wordt. De orde
van de vergadering wijzigt verder niet. De commissievergaderingen zijn gewoon openbaar
en worden live uitgezonden op internet.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de raadsgriffier, dhr. M.H.T. Jansen (0318-578153).

Renswoude, 27 januari 2020
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Vergadering gemeenteraad 28 januari 2020
Op dinsdag 28 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 verslagen en besluitenlijsten van de openbare vergadering van 10 december
2019
5.
Ingekomen stukken en mededelingen
Hamerstukken
6.
Raadsvoorstel Kadernota 2021 Veiligheidsregio Utrecht
Debatstukken
7.
Raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet
Beekweide II
8.
Raadsvoorstel tot wijziging van de vergaderstructuur raadscommissies
9.
Sluiting
Vergadering raadscommissie 4 februari 2020
Op dinsdag 4 februari a.s. vergadert de raadscommissie. 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.
Vaststelling verslagen en besluitenlijsten commissies AB&SD, EF en RD
4.
Ingekomen stukken en mededelingen
5.
Raadsvoorstel inzake Kaderbrief Regio Foodvalley 2021-2024
6.
Raadsvoorstel inzake Kaderbrief 2021 GGD regio Utrecht
7.
Raadsvoorstel inzake de vaststelling van kaders huurverhoging woningen Woningbedrijf
8.
Raadsvoorstel omgevingsaanvraag Bed & Breakfast in bijgebouw bij Dijkje 3
9.
Bespreking memo ruimte voor ruimte
10. Stand van zaken overige projecten
a. Regio Foodvalley
b. Brandweerkazerne
c. Huisvesting gemeente
d. Beekweide
e. Bedrijventerreinen
f. Woningbedrijf
g. Duurzaamheid
h. Dorpshart
11. Rondvraag
12. Sluiting
Renswoude, 27 januari 2020
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Ontwerp-bestemmingsplan Catharina Mossellaan tegenover nr. 21
Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Catharina Mossellaan tegenover nr. 21’ ligt vanaf heden
gedurende zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan regelt de volgende ontwikkelingen
op het perceel gelegen tegenover Catharina Mossellaan 21 te Renswoude in afwijking van
het geldende bestemmingsplan: Het onder voorwaarden mogelijk maken van de bouw van
een ruimte-voor-ruimtewoning. Het ontwerp-bestemmingsplan kan worden geraadpleegd
via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast kan het plan worden ingezien bij de
afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis (Dorpsstraat 4, Renswoude) op
werkdagen tussen 9 en 12 uur. Tot 10 maart 2020 kan een ieder zijn of haar zienswijze op
het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en
wethouders. Dit kan door het indienen van een schriftelijke reactie aan het college van
burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL te Renswoude. Hoewel
de voorkeur uitgaat naar een schriftelijke zienswijze, is het ook mogelijk om een
mondelinge zienswijze in te dienen. Hiertoe dient u voor 10 maart 2020 een afspraak te
hebben gemaakt met de heer M.H.T. Jansen.
Voor meer informatie: dhr. M.H.T. Jansen, 0318 – 57 81 53 / m.jansen@renswoude.nl)
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
1.
Barneveldsestraat 34: het aanleggen van kruidenrijk grasland, akker en beplanting
achter de woning en het kappen van elzen voor de woning; activiteiten ‘uitvoeren
werk/ aanleggen’ en ‘vellen houtopstand’ (ingediend op 10 januari 2020);
2.
Barneveldsestraat 34: het verleggen (meanderen) van de Nederwoudse beek;
activiteit ‘uitvoeren werk/ aanleggen’ (ingediend op 10 januari 2020);
3.
Parallelweg 4: het aanleggen van een uitweg ten behoeve van een nieuw te bouwen
woning op dit adres in Overberg, gemeente Utrechtse Heuvelrug (ingediend op 3
januari 2020);
4.
Diverse locaties openbaar gebied, ter hoogte van Barneveldsestraat 26b,
Barneveldsestraat 39(a), Dickerijsterlaantje, Groeperweg 19, Biesbosserweg bij
kruising Woudegge, Emminkhuizerlaan tussen 2 en 4 en plantsoen tussen
Platanenlaan en Wilgenlaan: het kappen van 9 bomen op diverse locaties in openbaar
gebied; activiteit ‘vellen houtopstand’ (ontvangen op 16 januari 2020).
Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en 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, 27 januari 2020
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Verleende omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning
1.
Diverse locaties openbaar gebied, ter hoogte van Barneveldsestraat 26b,
1.
Diverse locaties openbaar gebied, ter hoogte van Barneveldsestraat 26b,
Barneveldsestraat 39(a), Dickerijsterlaantje, Groeperweg 19, Biesbosserweg bij
Barneveldsestraat 39(a), Dickerijsterlaantje, Groeperweg 19, Biesbosserweg bij
kruising Woudegge, Emminkhuizerlaan tussen 2 en 4 en plantsoen tussen
kruising Woudegge, Emminkhuizerlaan tussen 2 en 4 en plantsoen tussen
Platanenlaan en Wilgenlaan: het kappen van 9 bomen op diverse locaties in
Platanenlaan en Wilgenlaan: het kappen van 9 bomen op diverse locaties in
openbaar gebied; activiteit ‘vellen houtopstand’ (verzonden op 20 januari 2020).
openbaar gebied; activiteit ‘vellen houtopstand’ (verzonden op 20 januari 2020).
Genoemde omgevingsvergunning ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling
Genoemde omgevingsvergunning ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op
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
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
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
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).
gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).
Een omgevingsvergunning voor het bouwen, maken van een uitweg, het gebruik in strijd
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
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
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
houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de
dag na afloop van de bezwaartermijn.
dag na afloop van de bezwaartermijn.
Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u
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
bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Voor meer informatie: mw E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl
Voor meer informatie: mw E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl
WET MILIEUBEHEER
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde
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:
in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
•
De Nijborg Agri B.V. voor het adres, De Hooge Hoek 24 in Renswoude.
•
De Nijborg Agri B.V. voor het adres, De Hooge Hoek 24 in Renswoude.
De melding heeft betrekking op het veranderen van het bedrijf.
De melding heeft betrekking op het veranderen van het bedrijf.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het
is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of
is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of
beroep in te stellen.
beroep in te stellen.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Omgevingsbeheer
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
van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of op
afspraak). Mw. C.J.M. van den Heuvel tel: 0318 – 57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl
afspraak). Mw. C.J.M. van den Heuvel tel: 0318 – 57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl
Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht
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),
team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur),
tel: 088 – 022 50 00.
tel: 088 – 022 50 00.
Renswoude, 27 januari 2020
Renswoude, 27 januari 2020
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Ingekomen aanvragen vergunningen 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:
• Collectevergunning voor het huis aan huis collecteren voor St. Woord en Daad uit
Scherpenzeel van 7 t/m 13 juni 2020 in de gemeente Renswoude (ontvangen op 20
januari 2020);
• Collectevergunning voor het huis aan huis collecteren voor St. Light for the Children
Nederland van 7 t/m 12 december 2020 in de gemeente Renswoude (ontvangen op 17
januari 2020);
• Verklaring van geen bezwaar voor het recreatief fietsevenement Backroads op 14 maart
2020 door o.a. de gemeente Renswoude, aangevraagd door True Grit Cycling Productions
(ontvangen op 13 januari 2020).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
Verleende vergunningen 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 vergunningen zijn
verleend:
▪ Vergunningen voor het inzamelen van textiel/kleding aan de volgende organisaties
(verzonden op 22 januari 2020):
o Het Vergeten Kind, maart 2020;
o Fonds Gehandicaptensport, mei 2020;
o Ronald McDonald kinderfonds, juni 2020;
o Het Rode Kruis, september 2020;
o Longfonds, november 2020.
▪ Verklaring van geen bezwaar voor de kaartleesrit Gelderse Vallei Rit op 21 maart 2020
door o.a. de gemeente Renswoude, aangevraagd door de Amersfoortse Motor- en
Automobielclub ‘AMAC’ (verzonden op 17 januari 2020).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl

Renswoude, 27 januari 2020
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Drank- en Horecavergunning en exploitatievergunning Dorpsstraat 118
De burgemeester van Renswoude maakt bekend, dat besloten is op grond van artikel 3 van
de Drank- en Horecawet een drank- en horecavergunning en op grond van artikel 2.28 van
de Algemene Plaatselijke Verordening een exploitatievergunning te verlenen aan:
▪ de heren H. van Essen en D.W. van Essen voor het uitoefenen en exploiteren van een
eetcafé (Café Bar Gezellig) in de inrichting op het adres Dorpsstraat 118 te Renswoude
(verzonden op 24 januari 2020).
Wanneer u meent door deze vergunningen rechtstreeks benadeeld te zijn, kunt u
schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat
de vergunning aan aanvrager verzonden is, worden gericht aan de burgemeester van
Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Indien sprake is van een spoedeisend belang,
kunt u – tegelijk met het maken van bezwaar bij de burgemeester – een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank MiddenNederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Het indienen van
een verzoek om voorlopige voorziening schort de werking van het besluit niet op. Aan de
procedure voor voorlopige voorzieningen zijn kosten verbonden. Nadere informatie over de
hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank
verstrekt.
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
Intrekking omgevingsvergunning beperkte milieutoets
1. Utrechtseweg 24: intrekken van de omgevingsvergunning ingevolgde de Wet
milieubeheer, thans aangemerkt als OBM, voor het houden van 311 vleeskalveren
(verzonden op 20 januari 2020).
Bovenstaande intrekking ligt 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 intrekking, 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 een beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met
ingang van de dag na de genoemde verzenddatum.
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: Corrine van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/
c.van.den.heuvel@renswoude.nl)
Renswoude, 27 januari 2020
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AFVAARDIGING RENSWOUDE NAAR
SLOTBIJEENKOMST WO2 IN 100 FOTO’S
Op woensdag 15 januari 2020 is in de
Geertekerk in Utrecht de slotbijeenkomst
WO2 in 100 foto’s gehouden.
Dit was voor de provincie Utrecht de
afsluiting van een project in het kader van
75 jaar vrijheid. Op 5 mei 2020 herdenken
en vieren wij dat de tweede wereldoorlog
75 geleden is afgelopen. Er worden dit jaar
vele activiteiten georganiseerd rondom dat
thema; landelijk, maar ook in de provincie
Utrecht én in Renswoude.
Eén van die programmaonderdelen is “WO2
in 100 foto’s”. Dit is een landelijk project
waarin in 100 foto’s het verhaal van de
Tweede Wereld Oorlog het beste wordt
uitgebeeld.
Iedere provincie draagt daarvoor 25 foto’s
aan, waaruit een keuze zal worden gemaakt.
In de afgelopen 2 maanden is daarvoor in de
provincie Utrecht beeldmateriaal verzameld.
In totaal zijn er in Utrecht 1000 foto’s
ingezonden; ook de historische vereniging
Renswoude heeft een aantal foto’s
ingestuurd.
Op de slotbijeenkomst in Utrecht werden de
50 foto’s gepresenteerd die het verhaal van
de provincie Utrecht vertelt. De commissaris
van de Koning in de provincie Utrecht, Hans
Oosters, opende de slotbijeenkomst. Daarna
werd het verhaal achter een aantal foto’s
verteld. Het waren indrukwekkende verhalen
van een aantal heftige gebeurtenissen.
Vervolgens konden de aanwezigen de 50
geselecteerde foto’s bekijken en konden
zij 12 foto’s selecteren voor de landelijke
campagne. Later zullen de overige foto’s
worden geselecteerd.
Op een aantal plaatsen in de provincie
Utrecht kunt u in de komende maanden de

50 Utrechtse foto’s bekijken. Nieuwsgierig
geworden? Kijk alvast op de volgende site:
https://in100fotos.nl/utrecht.
Vanuit
Renswoude
waren
op
de
slotbijeenkomst
in
de
Geertekerk
aanwezig: Dicky van de Brandhof en
Gerda Vermeulen (historische vereniging
Renswoude) en Kees Eskes (werkgroep
75 jaar vrijheid Renswoude). Helaas zijn er
geen Renswoudse foto’s geselecteerd. Maar
ondanks dat was het een avond die door de
foto-verhalen heel veel indruk heeft gemaakt.
Als u in de gelegenheid bent om deze foto
tentoonstelling te bekijken, adviseren wij u
om dat zeker te doen.
Kees Eskes namens de werkgroep 75 jaar
vrijheid, Renswoude.

SCHOOL EN KERKDIENST
Renswoude - Op 2 februari a.s. organiseren
de Hervormde - en Gereformeerde Kerk
van Renswoude in samenwerking met CBS
de Borgwal en CBS de Stifthorst, een Kerk
& Schooldienst. In deze diensten zullen de
kerken in het bijzonder ruimte maken voor
alle kinderen van de basisscholen. Door
te zingen, te lezen en te luisteren gaan we
in beide kerken een mooie dienst beleven.
We kijken er naar uit om met elkaar, er een
feestelijke dienst van te maken.
Belangstellenden, ouders, opa en oma’s zijn
in beide kerken van harte welkom om met de
kinderen mee te komen.
Aanvang dienst in beide kerken: 9.30 uur
Ds. Maarten Hameete, PKN Gereformeerde
Kerk Renswoude – Ederveen
Ds. Bert Schroten, PKN Hervormde Kerk
Renswoude
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EM Pater

NIEUW

GLAZEN
SCHUIFWANDEN

* ZONNESCHERM
* ROLLUIK
* MARKIEZEN
SCREENS HORREN
ROLGORDIJNEN
*
*
*
* HOUTEN JALOEZIEËN * PLISSEGORDIJNEN
EMPATER23@GMAIL.COM | 06 416 313 97
SPIKHORST 6 | RENSWOUDE

Milwaukee Haakse slijper
€ 99,-excl. btw Op=OP

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

 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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2 EXPOSTITIES IN DE BIEB
In januari en februari exposeren Jaqueline
ter Telgte en Jantine van de Glind in de
bibliotheek van Renswoude. Jaqueline stelt
haar schilderijen tentoon en Jantine haar
verzameling clowns.
Jacqueline is in Amsterdam geboren. Ze
verhuisde op haar 15e naar Gelderland en
een paar jaar later naar Overijssel. Tijdens
haar hele werkzame leven werkte zij in
Hengelo in het onderwijs.
Een jaar of acht geleden kwam zij in contact
met Kunstsalon Wit in Glanerbrug. Daar
deed ze eerst een workshop van een dag.
Dat vond ze zo leuk en ze leerde er zoveel
dat ze ermee door is gegaan.

iemand gemaakt als kraamcadeautjes. De
rest van de verzameling heeft zij zelf gekocht
of gekregen. Achter sommige clowns zit
een echt verhaal en andere zijn gekocht als
souvenir. De collage die te zien is, heeft ze
gemaakt van kaarten en foto’s.
Jantine is inmiddels gestopt met het
verzamelen wegens ruimtegebrek. Ze hoopt
dat dat iedereen die komt kijken er vrolijk
van wordt en ervan kan genieten!
Tot eind februari ben je tijdens
openingstijden van harte welkom in de
Bibliotheek Renswoude om de exposities te
bewonderen.

CHRISTENUNIE BEZOEKT GEERENSTEIN
GEREEDSCHAPPEN

Sinds oktober 2017 woont ze samen met
haar man in Scherpenzeel. Via Ward’s Art
in Barneveld startte ze met schilderen bij
Herna van Dronkelaar. De resultaten van
haar schilderwerk kun je nu bewonderen in
onze bibliotheek.

Alweer even geleden bezocht ons
raadslid Marco van Mourik Geerenstein
gereedschappen aan de Molenstraat 41 in
Renswoude. Dit bedrijf opende haar deuren
op 11 december 2014 en word gerund door
Dirk van Geerenstein en zijn vrouw Ramona.

Jantine van de Glind heeft haar verzameling
clowns tentoongesteld in de vitrines. De
vrolijke kleurrijke beeldjes spraken haar erg
aan. De materialen waarvan ze gemaakt
zijn, zijn heel verschillend, bijvoorbeeld glas,
papier, keramiek, plastic en zelfs kaarsvet.
Naar Jantines mening zijn de mensen
achter de clown ook veelzijdige en
getalenteerde figuren. Ze hebben vaak
muzikale kennis ,soms ook acrobatische
talenten, humoristische en acteertalenten.
Al kan achter al die schmink natuurlijk ook
pijn of verdriet schuilgaan.

Geerenstein is een bedrijf dat zich richt op
de professionele markt voor wat betreft
machines. Maar ze verkopen niet alleen
machines want u kunt ook bij ze terecht
voor handgereedschap, koffers, trappen,
lijmen en kitten, deurbeslag, schroeven
en nog veel meer. Verder staan ze voor u
klaar als het gaat om reparaties, keuren van
machines en het slijpen van zaagbladen.
Wij wensen Dirk en Ramona veel succes
met hun prachtige winkel!

De stokpoppen stonden vroeger bij haar en
haar zus op de kinderkamer. Ze zijn door
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VAN DE BIEB:
MAQUETTE KOEPELKERK

In de Bibliotheek Z-O-U-T vestiging
Renswoude kun je de komende maanden
een maquette van de aldaar gevestigde
koepelkerk te zien.
Deze gedetailleerde maquette is gemaakt
door Peter van den Hoek. Peter kan
niet stilzitten en toonde vorig jaar al de
maquette van het Kasteel van Renswoude in
de bibliotheek. Op vrijdagmiddag 17 januari
vanaf 14.00 uur komt hij de maguette
installeren en van alles er over vertellen en
laten zien. Kom je ook kijken? De maquette
van het kasteel is te bekijken tijdens
openingsuren van de Bibliotheek Z-O-U-T
vestiging Renswoude, gevestigd aan de Van
Reedeweg 77, 3927 BT in Renswoude. Kijk
op de website www.bibliotheekzout.nl voor
de actuele openingstijden.
4 FEBRUARI INFORMATIEBIJEENKOMST NIEUWE
DONORWET

Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet
in. Alle mensen van 18 jaar en ouder die
ingeschreven zijn in een Nederlandse
gemeente komen dan in het Donorregister.
In het Donorregister staat of iemand na
zijn dood orgaan- en weefseldonor wil zijn.
Iedereen die na 1 juli 2020 geen keuze invult,
komt in het donorregister met de vermelding
‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.
In de bibliotheek in Renswoude kunt u op
dinsdagavond 4 februari informatie over de
nieuwe donorwet krijgen. U krijgt informatie
over wat orgaan- en weefseldonatie is
en hoe u uw keuze in het Donorregister
kunt invullen. De bijeenkomst duurt circa
anderhalf uur en is gratis. De bijeenkomst is
speciaal bedoeld voor mensen van 60 jaar
en ouder. Het beingt om 20.00 u.
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RONDLEIDING KASTEEL RENSWOUDE 11 FEBRUARI

Op 11 februari is er weer een groepsrondleiding
in het kasteel van Renswoude. U moet
zich hiervoor in de bibliotheek of via
renswoude@bibliotheekzout.nl
opgeven.
De kosten bedragen 7 euro. De rondleiding
duurt ongeveer 5 kwartier. Voor mensen
die slecht er been zijn: er zijn trappen
aanwezig....Er kan maar een beperkt aantal
mensen mee dus meldt u op tijd aan.
U krijgt via een mail een reactie op uw
reservering. Zo niet dan is uw mail niet goed
aangekomen . Antwoord kan enige dagen
duren.
De afspraak is dat degene die zich
hebben aangemeld, zich om 13.45 u bij de
bibliotheek melden. Kosten €7,- p.p. graag
contant betalen
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 februari is dat
op de 11de! 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)

de heraut
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.

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.
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.
ADRES:

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.
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

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

HIGHTEA IN DE BIBLIOTHEEK
18 februari organiseren groep 4 en groep 8
van basisschool de Stifthorst een hightea
in de bibliotheek, voor de oudere in
Renswoude.
Onder het genot van lekkere hapjes, die de
kinderen zelf gemaakt hebben, gezellig een
spelletje doen met de kinderen. Graag zien
we u tegemoet op 18 februari vanaf half
twee tot kwart drie in de bibliotheek. Tijdens
de hightea willen we graag geld ophalen
voor onze adoptiekinderen in Haïti.
Mocht vervoer een probleem opleveren
kunnen we proberen iets te regelen.
Opgeven kan via de school:
Tel: 0318-571956
Via de mail: info@destifthorst.nl
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ARIE MARCUS WINT 9E SJOELTOERNOOI
In de kantine van de Voetbalvereniging
Renswoude werd zaterdagmiddag het 9e
sjoeltoernooi gehouden. Organisator Cees
Overeem was een tevreden man, hij mocht
namelijk 38 deelnemers verwelkomen en dat
terwijl er 11 afzeggingen waren. Voor de start
gaf Overeem nog de nodige instructies door,
wees op mogelijk valkuilen en zei te hopen
dat het en gezellig en sportief toernooi zou
zijn en dat was het inderdaad. Cees Overeem
na afloop van het toernooi: “Er zijn geen rode
kaarten gevallen en we hebben zelfs de VAR
niet in hoeven schakelen”.
De 38 sjoelers kwamen uit de hele regio maar
ook uit Ochten, Voorthuizen, Barneveld etc.
In de kantine stond een groot aantal
sjoelbakken opgesteld en daarop konden
de deelnemers hun hart ophalen en soms
ontdekken dat zo’n bak bepaalde haken
en ogen kende. Maar ja, iedere deelnemer
kreeg met het euvel van de verscheidenheid
aan sjoelbakken te maken en dus moest
mem zien er toch het beste van te maken.
Net als in voorgaande jaren waren er ook
nu weer deelnemers die daar weinig moeite
mee hadden en toch hoge scores wisten te
noteren.
Niet iedereen was zo gelukkig, maar
sportief en gezellig was het zeker. Onder de
deelnemers ook diverse nieuwe gezichten
en de afvaardiging van de sjoelclub uit
Ederveen was dit keer wat kleiner dan in
voorgaande jaren.
Enkele deelnemers weten zich al jaren in
de top van het klassement te spelen en
dat bleek ook tijdens de prijsuitreiking. Die
werd verricht door Jan Hardeman en Cees
Overeem.
Winnaar van het 94 sjoeltoernooi was Arie
Marcus met 1956 punten, 2e Marie Mulder
met 1872 punten, 3e was nieuwkomer

Wijnand Blankenstijn met 1801, 4e Ger
Groters met 1761 en 5e Henk Schut met
1728 punten. Tot slot was er nog een mooie
verloting met diverse leuke prijzen, die Cees
Overeem en Jan Hardeman afwikkelden.
Cees Overeem bedankte de deelnemers en
hoopte hen, op het 10e sjoeltoernooi op 9
januari 2021 weer te mogen verwelkomen.
Ook burgemeester Petra Doornenbal kwam
een kijkje nemen.

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

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 Astrid Krauts,
tel 033-2778898.
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INDRUKWEKKEND FESTIVAL OF LESSONS
AND CAROLS IN DE KOEPELKERK
Op 13 december 2019 was het Festival of
Nine Lessons and Carols in de Koepelkerk,
georganiseerd door Con Amore te
Renswoude.
Een nagekomen recensie van een bezoeker:
‘In de prachtige kerk in het centrum van
Renswoude was de kerstsfeer al voelbaar.
De kerk was vol. De lichten werden gedoofd.
Vanuit het gangpad klonk éénstemmig
à capella het “Once in royal Davids city”.
Daarna bijgevallen door de koorleden die
binnenkwamen met een kaars. Rustig namen
ze hun plaats in. Prachtige traditionele
kerstliederen, en diverse Engelse koorwerken
klonken door de kerk. Het orgel ondersteunde
de zang op een traditionele manier. De
bezoekers konden meelezen. Maar nog
mooier, men kon meezingen. De muziek werd
afgewisseld door lezingen vanaf Genesis
tot en met de geboorte van Jezus. Jeugdige
stemmen vulden de kerk. Helder klonk het
kerstverhaal. Een prachtige avond was het.’
TWEE NIEUWE PROJECTEN! U KUNT MEEZINGEN!

Bent u enthousiast geworden en wilt u ook
graag meezingen in het koor? De beste

manier om er achter te komen of het iets
voor u zou zijn, is door mee te doen met
de repetities. De eerste vier weken kunt
u dit vrijblijvend proberen. Wilt u liever op
projectbasis meedoen? Dat kan ook. Er
komen weer twee nieuwe projecten aan, te
weten:
1. 2e Paasdag zingen we weer in de
Koepelkerk.
Hiervoor
beginnen
de
repetities op donderdag 23 januari om
19.30 uur.
2. In 2021 staat er in juni een groot concert
gepland in de Koepelkerk! Een klassiek
en tevens afwisselend repertoire met
orkest. Hiervoor beginnen de repetities op
donderdag 3 september 2020.
U bent uitgenodigd om mee te doen! Zo wat
redenen om mee te komen zingen:
• Mooi repertoire zingen onder professionele
leiding.
• Zelf muziek maken, het mooiste dat er is!
• Zingen is een uitlaatklep voor emoties.
• Samen zingen geeft verbondenheid met
andere mensen.
• Zingen verbetert de gezondheid door een
betere ademhaling.
• Door zingen wordt je zelfvertrouwen
vergroot.
• Zingen verbetert de conditie!
• Zingen geeft energie!

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
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Kom een aantal repetities
vrijblijvend meezingen. Vanaf
23 januari bent u welkom op
donderdagavond in Rehoboth,
Taets
van
Amerongenweg,
Renswoude, van 19.30 tot 21.30.
Voor meer informatie: Yolande
Schouten telefoon 06-33019837
Namens Con Amore: tot ziens!
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PASSAGE EN HENK DE VELDE
Mieneke opende de eerste ledenbijeenkomst
in 2020 met een welkom aan alle aanwezigen
en aan gastspreker, de bekende zeezeiler
Henk de Velde. Na het huishoudelijk gedeelte
gaf zij hem het woord.
Henk (71 jaar) begon zijn verhaal met hoe
hij ooit als 15-jarige door zijn vader naar
Antwerpen werd gebracht om zijn grote
wens in vervulling te zien gaan. Hij wilde
de zee op en zijn ouders lieten hem met de
nodige zorgen gaan.
Hij begon zijn werk bij de koopvaardij als
lichtmatroos, op zijn eerste reis was hij
was 9 maanden weg en ook 9 maanden
zeeziek. Aan boord noemde men hem
’Henk emmertje’, dit omdat hij zoveel moest
overgeven tijdens zijn eerste reis.
Toen hij 19 jaar was kocht hij voor 4000
gulden zijn eerste boot. In 1978 begon hij aan
zijn eerste wereldreis samen met zijn vrouw
Gini. De reis duurde 7 jaar. Op Paaseiland
werd in 1981 hun zoon geboren. Na bijna 7
jaar werd in Zuid-Afrika de scheiding van zijn
vrouw een feit en voer de Velde alleen terug
naar Nederland.
In 1989 verbeterde de Velde net niet het
wereldrecord solo rond de wereld zeilen, hij
deed er 158 dagen over de rondtocht, het
wereldrecord stond op 150 dagen.
Bij terugkomst moesten er telkens weer
nieuwe sponsors gezocht worden die de
enorme kosten konden betalen en werden
er nieuwe boten aangeschaft die nog weer
sneller moesten zijn, sponsors werden o.a.
C1000, Campina en Zeeman.

Van zijn derde reis werden dagelijks
fragmenten uitgezonden in de 5 uur show
van Viola Holt en Catherine Keyl. Aan het
eind van zijn reis raakte de Velde vermist
doordat de stroom op zijn boot uitviel en
hij geen contact meer kon maken met de
buitenwereld. Enkele dagen voor hij zou
terugkomen, raakte zijn schip betrokken
bij een aanvaring met een container. Hij
werd gered door een Russisch schip. Met
een dubbele schedelbasisfractuur werd hij
opgenomen in het ziekenhuis. Na enige tijd
werd een nieuwe poging ondernomen om
het wereldrecord te verbeteren. In totaal
heeft hij 6 keer de wereld rond gevaren.
Dierbare herinneringen deelde Henk
met de aanwezigen. De verhalen over de
Noordelijke doorvaart, de verhalen over het
krakende pakijs waar hij door een Russische
atoomijsbreker werd uitgehaald, de ijsberen
die wel trek in hem hadden, de eenzaamheid
op de vele zeeën waar hij nooit bang voor
was ook al waren de golven soms 20 meter
hoog. De vele - vaak onbewoonde - eilanden
die hij bezocht, soms met bijzondere
bewoners waarbij hij dan enige tijd verbleef.
Henk kan er uren over vertellen. Na de
vele omzwervingen over de wereldzeeën
kwam de Velde omwille van zijn zoon en
kleinkinderen terug naar Nederland. Nu
woont Henk dichtbij Kampen en ligt zijn 14
meter lange kotter op het Ketelmeer met de
nodige luxe aan boord. Vele boeken schreef
hij o.a. ‘Een krijger onderweg naar huis’ en ‘De
zee, mijn leven’. Een aantal boeken werden
gesigneerd verkocht in de pauze. Henk de
Velde sloot zijn lezing af met een bewerking
van een lied van Lennard Nijgh en Boudewijn
de Groot genaamd: “De Reiziger”
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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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OPSCHOON ACTIE PASSAGE EN NL-DOET
Op vrijdag 13 maart a.s. zal er in Renswoude
weer een opschoon actie plaatsvinden.
De leden van “Passage” christelijke
maatschappelijke vrouwenbeweging gaan
in en buiten de bebouwde kom het zwerfvuil
van Renswoude verzamelen.
Fijn is het dat we ook dit jaar weer de
medewerking krijgen van de Gemeente
Renswoude, NL-Doet, Nederland Schoon,
alle kinderen van groep 7 van de beide
basisscholen en van veel vrijwilligers.
De opbrengst van de opschoon actie is in zijn
geheel voor de “Veluwse Wens Ambulance“,
het project dat drie jaar door Passage wordt
ondersteund.
De gemeente stelt ook een bedrag per
deelnemer beschikbaar en diverse bedrijven
sponseren deze actie.
Op 13 maart wordt u ‘s morgens om 9.00 uur
of ‘s middags om 13.15 uur verwacht bij de
gemeentewerf, Molenstraat 1 .
Wie graag een poosje in de buitenlucht werkt
en Renswoude op een andere manier wil
leren kennen, moet zich zeker aanmelden.
Indien u mee wilt doen met deze gezellige en
nuttige opschoon actie kunt u zich opgeven
voor 7 maart bij: Arrisje van den Brandhof
tel.0318-57203 of Lieneke Bravenboer tel.
06-23098315

MELD JE AAN VOOR HET FIFA-TOERNOOI!
Voor de derde keer op rij zal ook dit jaar
weer een FIFA-toernooi gehouden worden
in de Sporthal De Hokhorst op vrijdag 21
februari. Wie zal na Patrick Stam en Troy van

de Pol, dit jaar de ‘CU FIFA Cup’ in ontvangst
nemen? Ook dit jaar mag je het toernooi niet
missen. Meld je daarom snel aan!
Aanmelden kan door een mail te sturen
naar tijsvroekel@gmail.com. Inschrijfgeld is
€5. Meer informatie over het tijdstip volgt
binnenkort.

CHRISTENUNIE RENSWOUDE BEZOEKT
KINDCENTRUM HET BORGHONK
Onlangs is Tijs van Roekel namens de
ChristenUnie Renswoude langs geweest bij
kindcentrum het Borghonk.
Het Borghonk biedt kinderen van 0 tot 12
jaar een veilige omgeving om op te groeien.
Sinds 2010 bestaat het Borghonk en vanaf
april 2018 staat het prachtige gebouw op
het terrein van De Hokhorst. Onder de
bezielende begeleiding van Evert, Gea,
Roelinda en een hecht team verzorgen zij
voor veel kinderen buitenschoolse opvang,
peuteropvang en dagopvang. Tegelijkertijd
dragen zij zorg voor De Peuterboerderij, net
over de grens van Renswoude in Overberg.
Het is mooi om te zien hoeveel passie deze
familie heeft voor de kinderopvang en dat
is overal vanaf te zien. De locatie is op en
top verzorgd en we worden overspoeld met
enthousiasme. Een ouderwets hart voor
de onderneming, net even dat stapje extra
zetten om ervoor te zorgen dat de kinderen
veilig en gezond kunnen opgroeien.
De ChristenUnie is trots op zulke
fantastische bedrijven als het Borghonk en
De Peuterboerderij en wensen Evert, Gea,
Roelinda en het team nog jaren plezier van
de nieuwe locatie!
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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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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 dinsdag 4 en 18
februari in het Trefpunt (in de bibliotheek
van Renswoude).

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 vrijdag
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.

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!

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 4 en 18 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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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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Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten, na
een telefoontje wil ik ze bij u ophalen 0628449019
Schoonmaakhulp voor zondagochtend gezocht!
+/- 3 uurtjes op zondag ochtend, mocht je
daarnaast nog ander werk bij ons willen doen
dan is dat bespreekbaar.
Voor info of sollicitaties bel 0318-571213 of mail
info@dehof.nl Restaurant De Hof
Gratis af te halen:
Emmers 1 ltr, 3 ltr en 10 ltr allen met deksel
Sporthal de Hokhorst
info@dehokhorst.nl
Te koop
Blank dressoir in goede staat 75 euro
Vouwfiets compleet z.g.a.n 150 euro
Massagetafel 1.80 x 0.60 cm. 125 euro.
3 mooie eetkamerstoelen blank hout voor 30 euro
info Ans v.d. Hurk tel. 0318-618244

Oppashulp, 16 jaar, ik rook niet. Ga graag met
kinderen om. Als u er even niet kunt zijn, pas ik
graag op. Neem gerust contact met mij op.
0610844593.

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
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Servir, adorer, apprécier!
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