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Gemeentenieuws (25 februari 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.
Op de volgende data’s is er geen
spreekuur: 25/03, 27/05, 10/06

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

Collectevergunningen
Jantje Beton
3 t/m 9 maart
10 t/m 16 maart Amnesty International
Ventvergunning
4 t/m 16 maart St. De Schutse – verkoop
stroopwafels

Zaterdagopenstelling gemeentewerf
Op zaterdag 2 maart a.s. is de gemeentewerf geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Inwoners uit
Renswoude kunnen dan terecht voor de inzameling van elektrische apparaten, Klein
Chemisch Afval (KCA), kleding, metaal, vlakglas, steenpuin en het afhalen van zakken voor
plastic afval. Er mag ook kosteloos 1m3 grofvuil, zoals ijzer, huisraad (matras, kast, bed
e.d.), tuinafval en witgoed, aangeboden worden. Alleen voor steenpuin wordt € 25,- per m3 in
rekening gebracht. Let op: neem wel uw identiteitsbewijs mee, hier kan om gevraagd
worden.
Voornemen vertrokken naar Land Onbekend
Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet
meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregiestratie Personen (BRP)
ingeschreven staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om
van de onderstaande personen gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land.
Geslachtsnaam en voorletters--Datum voornemen
 Bombała, P – 12-02-2019;
 Chrapan, M – 12-02-2019;
Tegen het voornemen kunt u binnen twee weken na publicatiedatum uw zienswijze
schriftelijk kenbaar maken. Dit kan naar gemeente Renswoude, afdeling Burgerzaken,
Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.
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Vanaf 4 maart wordt deel Van Arckelweg de Van Deylweg.
Even zijde Taets van Amerongenweg wordt omgenummerd.
Zoals eerder vermeld wordt volgende week
het eerste deel van de Van Arckelweg
veranderd in de Van Deylweg. Tegelijkertijd
worden de even nummers van de Taets van
Amerongenweg omgenummerd.
De volgende adressen worden vanaf 4
maart gewijzigd:
Van Arckelweg 1 t/m 23 (3927 BP) wordt
Van Deylweg 1 t/m 23 (3927 PC)
De overige adressen aan de Van Arckelweg
blijven dus ongewijzigd!
Taets van Amerongenweg 30 t/m 66 (3927 BL) wordt Taets van Amerongenweg 42 t/m 80
(3927 BL).
Dit geldt dus uitsluitend voor de even zijde van de bestaande woningen aan de Taets van
Amerongenweg.
Wij vragen u om deze wijzigingen door te voeren in uw administratie/ adresboek.
Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl
Dorpsteam Renswoude

Voor vragen of problemen rond ondersteuning, zorg of opvoeding en
opgroeien kunt u terecht bij het Dorpsteam van de gemeente
Renswoude. In het Dorpsteam werken verschillende professionals
samen om ondersteuning te bieden in de thuissituatie. Het Dorpsteam is opgezet voor alle
leeftijden. Het Dorpsteam bestaat uit:
 Ermelinde Moonen, coördinator Dorpsteam
 Jannet Versteeg, Wmo-consulent
 Els Wagensveld, Wmo-consulent
 Cathelijne Wijnberg, jeugdconsulent via CJG
 Hanneke Demmer, volwassenen- en jeugdconsulent via MEE
 Marleen van der Stoel, gedragsdeskundige van organisatie MEE
 Liesbeth Bouman, maatschappelijk werkster via Vitras
Voor informatie en advies kunt u bellen naar 0318-578150 of mailen naar: dorpsteam@renswoude.nl
Spreekuur Maatschappelijk werk in de bibliotheek
Onze maatschappelijk werker, Liesbeth Bouman, zal vanaf vrijdag 1 maart 2019 elke eerste vrijdag
van de maand van 9.00 tot 10.00 aanwezig zijn in de bibliotheek voor een vrijblijvend gesprek. U
kunt haar ook bellen op nr. 06- 30149978.
Renswoude, 25 februari 2019
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Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart 2019
De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezingen van
de leden van Provinciale Staten van Utrecht en van de leden van het algemeen bestuur van
Waterschap Vallei en Veluwe op 20 maart 2019 in navolgend overzicht genoemde
lokaliteiten een stembureau is gevestigd.
Nr.

Aanduiding stembureau

Adres stembureau

1

Gemeentehuis

Dorpsstraat 4 Renswoude

2

Gebouw Rehoboth

Taets van Amerongenweg 66

3

Basisschool De Borgwal

Lijsterbeslaan 18/20 Renswoude

De stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.
Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen.
Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. Voor deze verkiezingen geldt dat het
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door de afdeling Algemene Zaken, Gemeentehuis
Renswoude, Dorpsstraat 4 te Renswoude.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door de afdeling Algemene Zaken, Gemeentehuis
Renswoude, Dorpsstraat 4 te Renswoude.
Plaats: Renswoude
Datum: 18 februari 2019

De burgemeester voornoemd,
P. Doornenbal – van der Vlist

KENT U IEMAND DIE EEN LINTJE VERDIENT?
Bijna iedereen zal deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal in Nederland
zetten mensen zich voor doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle
bescheidenheid.
Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding,
net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Maar dan
moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen! Want
iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje.
Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neemt u
dan eerst contact op met mevr. H. Davelaar of mevr. A. Eland (0318-578150). Zij kan in grote
lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke
onderscheiding en kan het voorstelformulier naar u toesturen of samen met u invullen.
Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen is te verkrijgen via de website van het Kapittel voor de
Civiele Orden op het adres www.lintjes.nl.
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Verkiezing Europees Parlement op 23 mei 2019
INDIENEN VAN EEN REGISTRATIEVERZOEK VOOR PERSONEN VAN ANDERE
LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE
De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat personen van andere lidstaten van de
Europese Unie, indien zij ingezetenen zijn van deze gemeente, zich bij de gemeente kunnen
laten registreren als kiezer van de Nederlandse leden van het Europees Parlement
Voorwaarden:
a. op de dag van kandidaatstelling 9 april 2019 heeft u uw werkelijke woonplaats in
Nederland;
b. op de dag van de stemming bent u 18 jaar of ouder;
c. u bent niet uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat.
De eenmaal geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij ingezetene is van een
Nederlandse gemeente.
Het schriftelijke verzoek bevat tevens een verklaring dat hij/zij niet in de lidstaat van
kiesrecht is uitgesloten en dat hij/zij het kiesrecht uitsluitend in Nederland zal uitoefenen.
Het verzoekschrift dient uiterlijk op 9 april 2019 door ons te zijn ontvangen.
Ingediende verzoeken ontvangen na deze datum gelden pas voor de volgende verkiezing.
Plaats: Renswoude
Datum: 18 februari 2019

De burgemeester voornoemd,
P. Doornenbal – van der Vlist

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend:
1. Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een brug over het water achter het
kinderdagverblijf op De Hokhorst te Renswoude (ontvangen op 6 februari 2019).
Bovenstaande aanvraag is ingediend en zal 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
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Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:
1. Activiteit ‘bouwen’: voor het veranderen van de reclame op de gevels van de supermarkt
op het adres Dorpsplein 14 te Renswoude (verzonden op 6 februari 2019);
2. Activiteit ‘uitvoeren werk’: voor het aanleggen van een kikkerpoel in het weiland achter de
woning op de Wittenoordseweg 14 te Renswoude (verzonden op 7 februari 2019);
3. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘veranderen monument’: voor het vergroten en vernieuwen van
het bijgebouw achter de woning op het adres Barneveldsestraat 16 te Renswoude
(verzonden op 14 februari 2019);
4. Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van een raam in de achtergevel van het
bedrijfsverzamelgebouw op het adres Groot Overeem 9a te Renswoude (verzonden op 15
februari 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
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:
 Standplaatsvergunning op het Dorpsplein voor de verkoop van violen op 30 maart 2019,
aangevraagd door de zendingscommissie Koepelkerk (ontvangen op 18 februari 2019);
 Evenementenvergunning voor een voorjaarsmarkt De Kleine Weide op 8 juni 2019,
aangevraagd door recreatie- en zorgboerderij De Kleine Weide, Biesbosserweg 19
(ontvangen op 16 februari 2019);
Renswoude, 25 februari 2019
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Diverse aanvragen (o.a. ontheffing geluidshinder, toestemming plaatsen containers en
gebruik Dorpsplein) ten behoeve van de verbouwing van de supermarkt in de periode van
16 t/m 29 maart 2019, aangevraagd door VLZS (ontvangen op 13 februari 2019);
 Evenementenvergunning voor de Renswoude Horse Trials van 29 mei t/m 2 juni 2019,
aangevraagd door de St. Renswoude Horse Trials, Schalm 11 (ontvangen op 12 februari
2019);
 Ventvergunning voor de verkoop van krentenbrood op 12 en 13 april 2019, aangevraagd
door de Gereformeerde Kerk Renswoude/Ederveen (ontvangen op 7 februari 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl


Vergadering gemeenteraad
Op dinsdag 5 maart 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 vergadering van 29 januari 2019
5. Ingekomen stukken en mededelingen
Hamerstukken
6. Raadsvoorstel benoeming commissielid namens het CDA
7. Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht
8. Raadsvoorstel kaderbrief 2020 GGD regio Utrecht
9. Raadsvoorstel kaderbrief 2020-2023 Regio FoodValley
Debatstukken
10. Raadsvoorstel variantenstudie Barneveldsestraat
11. Sluiting
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Bouwbedrijf Leo Verkerk
info@leoverkerk.nl
03 43 - 41 28 49

www.henkschuurman.nl
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COLLECTEWEEK REUMANEDERLAND VAN
START

		
In de week van 18 tot en met 23 maart is de
jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland,
voorheen het Reumafonds. Ook dit jaar zetten
tienduizenden vrijwilligers zich met hart en
ziel in om door heel Nederland geld op te
halen voor onderzoek naar reuma. Kunnen we
ook op uw steun rekenen? Alle kleine beetjes
helpen om samen een groot bedrag op te
halen tijdens deze collecteweek! Of u nu zelf
langs de deuren gaat of aan de deur geeft.
TIKKIE AAN DE DEUR

Nieuw dit jaar is dat alle collectanten een QRcode op hun legitimatiebewijs hebben staan.
Door deze code te scannen kan eenvoudig via
een Tikkie een donatie worden gedaan voor de
collecte. Ook worden er weer 500 pinbussen
ingezet, met een pinautomaat geïntegreerd
in de bus. Geven aan de collectant wordt zo
steeds gemakkelijker.
GELD VOOR REUMAONDERZOEK HARD NODIG

Meer dan twee miljoen Nederlanders
hebben reuma, waarbij artrose het meest
voorkomt. Daarmee is reuma helaas de meest
voorkomende chronische ziekte in Nederland.
Reuma beperkt je - thuis, op school, op het
werk. Door ernstige pijn en vermoeidheid,
beschadigde spieren en kapotte gewrichten
die moeilijk bewegen.
Met de opbrengst van de collecte helpt u mee
aan het doel dat ReumaNederland nastreeft:
een betere kwaliteit van leven voor mensen
met reuma. Er is nog steeds wetenschappelijk
onderzoek nodig om dit doel te bereiken.
Naast het financieren van wetenschappelijk
onderzoek geeft ReumaNederland ook
voorlichting en komen ze op voor de belangen
van mensen met reuma in de politiek en zorg.

OOK COLLECTEREN?

Wilt u helpen collecteren? Bel dan voor
meer informatie met ReumaNederland in
Amsterdam op 020-5896471 of met Eveline
v Heerdt, collecteorganisator Renswoude,
0318-573653. U kunt ook een mail sturen aan:
vrijwilligers@reumanederland.nl

HERSENSTICHTING
Namens de Hersenstichting willen wij alle
collectanten en inwoners van Renswoude
hartelijk bedanken voor hun inspanning
en gulle gaven. Met z’n allen hebben wij €
1.394,20 ingezameld voor al die mensen
die te maken hebben met hersenziekten en
hersenaandoeningen. Want het kan iedereen
overkomen. 1 op de 4 mensen krijgt te maken
met een hersenaandoening.
Wil jij collectant worden? Neem dan contact
met ons op.
Sjanie Zuiderwijk en Brigitte Houthuijzen
(brigittehouthuijzen@gmail.com)

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.
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

ZATERDAG 16 FEBRUARI 2019 - 14.30 UUR

RENSWOUDE - BLAUW GEEL'55
ZATERDAG 9 MAART 2019 - 14.30 UUR

FC HORST - RENSWOUDE

www.vvrenswoude.nl
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OPEN RONDLEIDING OVER HET FORT AAN DE
BUURSTEEG
Sinds februari bieden we bezoekers de kans
met een gids het Fort aan de Buursteeg te
verkennen.
Elke eerste zondag van de maand om 14:00 kan
iedereen aansluiten bij een open rondleiding.
Eén van onze gidsen vertelt over het Fort als
belangrijke plaats in de Grebbelinie. Geschikt
voor alle leeftijden, dus ook zeker voor
kinderen. Voorheen werden rondleidingen
alleen gegeven aan groepen op aanvraag.
De eerste editie, op 3 februari was een succes
en daarom voor herhaling vatbaar.
Kosten: €5 per persoon
Startpunt: Grebbelinie Bezoekerscentrum,
Buursteeg 2 Renswoude
Er kunnen maximaal 25 mensen mee met de
rondleiding, dus wees op tijd met reserveren.
Aanmelden kan via ons contactformulier op de
website www.grebbeliniebezoekerscentrum.nl
of met mail naar:
info@grebbeliniebezoekerscentrum.nl
Bij nat weer: doe stevige schoenen aan die vies
mogen worden.

SWO BEZOEKDIENST 80+ RENSWOUDE
De SWO heeft al jaren een bezoekdienst
80+ die gevormd wordt door een groep
bezoekvrijwilligers.
Zij komen bij de jarige van 80 jaar en ouder
die daar prijs op stelt rond hun verjaardag een
attentie brengen.
Voor deze dienst kregen wij jaarlijks adressen
van de Gemeente. Ook werden we wekelijks
op de hoogte gehouden van mutaties.
Door een wijziging in de wet op de Privacy
mag de gemeente zonder toestemming van
betrokkenen geen persoonlijke gegevens

meer verstrekken aan organisaties.
Om de “nieuwe 80-ers” toch te bereiken,
willen wij u uitnodigen voor het persoonlijk
in ontvangst nemen van een attentie. Bent u
in 2018 80 jaar geworden of bent u 80 jaar of
ouder en in Renswoude komen wonen, dan
nodigen wij u uit op donderdag 4 april om
14.30 uur in het Trefpunt in de bibliotheek van
Renswoude. De koffie en thee met iets lekker
staat voor u klaar.
Ook bij huwelijksjubilea vanaf 50 jaar, daarna
iedere 5 jaar, werd door de genoemde
vrijwilligers een bezoekje gebracht en
een attentie overhandigd. Dit was geheel
vrijblijvend.
Omdat de Gemeente ook geen mutaties meer
mag doorgeven en we daardoor niet meer op
de hoogte zijn van overlijden of verhuizing, is
besloten te stoppen met deze bezoekjes.
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt
van de SWO , geopend op dinsdag tot en met
donderdag van 13.00-15.00 uur en bereikbaar
op telefoonnummer 033-2778898
Wij hopen u de 4e april te ontmoeten.

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 maart 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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MAART
Datum

1
Vrijdag
4
Maandag
5
Dinsdag

8

Vrijdag

11

Maandag

12

Dinsdag

15

Vrijdag

18

Maandag

19

Dinsdag

20

Woensdag

22

Vrijdag

25

Maandag

26

Dinsdag

29

Vrijdag
Vrijdag

12

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
10.00 uur: Tablet café
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade
09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
14.00-17.00 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
10.00- 11.30 uur: Lezing in de bibliotheek Natuurfoto’s en reizen VS dooor fam.
Lenoire
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
19.00 uur: Vergeet-HET-Niet café
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
09.30-11.00 uur: Taal Café voor vrouwen
14.00-16.00 uur:
uur: Biljarten
Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00
14.00-17.00 uur: Biljarten

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning
Voor vragen
kunt
contact
opnemen met de coördinator
mantelzorgvrijwilligersondersteuning
Rianne
vanuGinkel
(r.vanginkel@swo-sr.nl
of 06- 51647525)
of en
Martine
van Garderen
Rianne van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl
of 06-of51647525)
of Martine van Garderen
m.vangarderen@swo-sr.nl
06 83775854
m.vangarderen@swo-sr.nl of 06 83775854
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ONS GENOEGEN LANGS DEUREN VOOR
DONATEURS
Harmonievereniging Ons Genoegen uit
Renswoude houdt in maart een grote
donateursactie. Van 4 tot en met 16 maart
komen leden van de vereniging langs de
deuren om nieuwe donateurs te werven.
“We houden deze actie omdat we ons
donateursbestand
willen
vergroten”,
vertelt Martine van Voorthuizen van de
sponsorcommissie. “We gebruiken het geld
om onze leerlingen les te kunnen blijven
geven. Daarnaast organiseren we hier mooie
concerten van.”
Donateur worden kan vanaf 10 euro per
jaar. “Donateurs zorgen er mede voor dat
Ons Genoegen kan blijven bestaan”, legt
Martine uit. “Dankzij de bijdrage kunnen
wij bij bepaalde dorpsaangelegenheden
muzikaal
helpen,
zoals
Koningsdag,
de
avondvierdaagse
en
Nationale
Dodenherdenking.”

Boerenhart thema. Nadat er toen in no-time 2
avonden waren uitverkocht, is besloten nu in
2019 een tweede editie te organiseren en wel
op woensdag 10 april.
De avond heeft een boodschap met een
knipoog, koop elders niet wat uw eigen streek
u biedt! Het Streekdiner is een gezellige
avond uit met vrienden, familie of collega’s.
U wordt de hele avond verrast met een
overheerlijk 6-gangen diner, uitsluitend
bereid met regionale producten, en zal onze
chef-kok Johan vol enthousiasme en passie
uitleg geven. De avond begint om 18.30 uur,
de prijs is € 39,50 pp en dit is inclusief een
glas bubbels bij binnenkomst en onbeperkt
tafelwater.
Wilt u reserveren? Dat kan telefonisch via
0318-571213 of per mail: info@dehof.nl

De donateursactie wordt gehouden van 4
tot en met 16 maart. Meer informatie over
donateur- of sponsorschap is te vinden op
onsgenoegen.org/steun. Vragen of direct
donateur worden? Neem contact op met
Martine via martine@vanvoorthuizen.nl.

DE HOF ORGANISEERT 2E STREEKDINER
Restaurant De Hof in Renswoude gebruikt al
jaren diverse streekproducten om de mooiste
gerechten mee te maken. Van boerenijs
tot groenten en vlees uit de regio, chef-kok
Johan werkt graag met deze producten en is
een echte ambassadeur voor het Boerenhart.
In 2017 besloot hij dan ook om eens een
zes gangen diner te bereiden volledig in het
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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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10E EDITIE VAN DE RENSWOUDE HORSE
TRIALS:29 MEI T/M 2 JUNI 2019
Vanaf woensdag 29 mei 2019 stroomt het
terrein van Hippisch Centrum De Schalm in
Renswoude weer vol met ruiters en hun paarden
voor de jaarlijkse editie van de Renswoude
Horse Trials. Van 29 mei t/m 2 juni 2019 vormt
Renswoude voor de tiende keer het decor
voor deze spectaculaire paardenwedstrijd.
Internationale, nationale en Olympische
ruiters uit maar liefst 17 verschillende landen
verrijden deze dagen een wedstrijd in de
discipline Eventing. Een spannend onderdeel
in de paardensport, want een ruiter en paard
leggen een dressuurproef af, springen een
springparcours én leggen een cross-country
parcours af waarbij allerlei boomstammen,
waterbakken en bijzondere hindernissen
gesprongen worden. En dit allemaal verdeeld
over meerdere dagen.
Aangezien de Renswoude Horse Trials alweer
voor de tiende keer georganiseerd wordt dit
jaar op De Schalm 11 in Renswoude, belooft het
een extra mooie jubileumeditie te worden. Met
allerlei kraampjes, lekker eten en drinken, shows
én natuurlijk de spectaculaire paardensport
zetten ondernemers Gert en Ria Boonzaaijer
een bijzonder evenement neer. En dit allemaal
met de hulp van landeigenaren in de nabije
omgeving, ruim 250 vrijwilligers en trouwe
sponsors. Voor elke leeftijd, paardenkenner of
niet, is het een spannende paardenwedstrijd
om te bekijken. Met name zaterdag 1 juni 2019
is een spectaculaire dag. De toegang is gratis
en het parkeren kost die dag € 5,-.
SPECIALE LUNCH: BINNENKORT VOOR OP TE GEVEN!

Graag nodigen wij de oudere inwoners (vanaf
ongeveer 70 jaar oud) uit om op zaterdag 1 juni
2019 naar de Renswoude Horse Trials te komen
voor een lekkere lunch. U wordt geheel in stijl

opgehaald met een huifkar en naar de Schalm
11 in Renswoude gebracht. Eenmaal op het
terrein, staat er een lekkere lunch voor u klaar
en kunt u genieten van de mooie paardensport.
Er is slechts plek voor 20 mensen, dus houd de
inschrijving in de gaten!
Inschrijven kan vanaf 1 mei 2019 via de
inschrijflijsten in de bibliotheek van Renswoude.
U vindt de inschrijflijst rechts op de tafel bij de
ingang van de bibliotheek. Maar wees er snel
bij, want er zijn maar 20 plekjes!

DE NPV NODIGT U UIT…
Voor onze open informatie avond op 26 maart.
Deze avond zal worden gehouden in de
bibliotheek van Renswoude.
Dhr. Kees van Helden, directeur van de
organisatie Schreeuw om leven
komt deze avond een lezing verzorgen.
Stichting Schreeuw om Leven is een christelijke
pro-life organisatie,
die zich bezig houdt met het levensbegin en
levenseinde.
Ook hebben zij een hulpverleningsafdeling die
vrouwen en meisjes
helpt bij een ongewenste zwangerschap en na
een abortus.
Een ieder met belangtelling is van harte
uitgenodigd om deze avond bij te wonen.
We vragen u dus deze avond alvast in u agenda
te reserveren.
Datum: 26 maart 2019
Spreker: Kees van Helden
Tijd: Inloop 19:45 start 20:00
Locatie: Bibliotheek Renswoude
Van Reedeweg 77
Kosten: Collecte
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VAN DE BIEB:
LEZINGEN ZOUTE INVAL VOORJAAR 2019:
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
DINSDAGOCHTEND 9 APRIL: FOTOPRESENTATIE VAN
DE ELFSTEDENTOCHT EN; BLOEMEN, HEEL VEEL
BLOEMEN

Betsie en Aart Muit uit Renswoude hebben
in 2018 de Elfstedentocht per fiets gereden.
De mooiste plekjes waar ze langs zijn
gekomen hebben ze op de gevoelige plaat
vastgelegd. Bovendien hebben ze in elke
Elfstedenstad de fontein opgezocht die in het
kader van “Leeuwarden culturele hoofdstad
van Europa” door evenzovele kunstenaars
was ontworpen en geplaatst. Betsie en
Aart laten u graag meegenieten met deze
prachtige tocht. Na de pauze tonen ze foto’s
van een andere hobby: bloemen, bloemen en
nog eens bloemen.
Aanvang: 10.00 u,
Alle deze lezingen zijn kosteloos, aanmelden
niet nodig.
BOEKENWEEK 2019 (23-31 MAART)

Het thema van de 84ste Boekenweek, die
van zaterdag 23 t/m zondag 31 maart 2019
plaatsvindt, is ‘De moeder de vrouw’.
De Boekenweek viert het boek, en in 2019
vieren we boeken over moederschap in
het bijzonder. Iedereen heeft een moeder,
hartverwarmend en zorgzaam, streng
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of afwezig. Fictie en non fictie brachten
vele markante moeders voort: via
dochters en zonen die schrijven over hun
moeder, moeders die schrijven over het
moederschap.
FILM KIJKEN TIJDENS DE BOEKENWEEK

Op donderdagavond 28 maart wordt in de
bibliotheek van Renswoude onder leiding van
de dames van de christelijk-maatschappelijk
vrouwenbeweging Passage de Deense
film ‘Der kommer en dag’ vertoond voor
belangstellenden.
“Denemarken, 1967. Wanneer hun alleenstaande moeder ernstig ziek wordt, zit er
voor de broertjes Erik en Elmer niets anders
op dan een enkeltje internaat. Meteen
is duidelijk dat de jongens een helse tijd
tegemoet gaan: de school wordt geleid door
een sadistische directeur (Mikkelsen) en
het personeel varieert van laf tot ronduit
verknipt.” Het scenario van Søren Sveistrup
(van hitserie The Killing) is gebaseerd op
ervaringen van oud-leerlingen van het
Deense
Godhavn-internaat.
Regisseur
Nielsen en zijn uitstekende cast maakten er
een sfeervolle, geloofwaardige, maar soms
haast ondraaglijk ellendige film van. (film uit
2016).
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na
te praten over deze aangrijpende film. Het
bekijken van de film, plus een drankje kost 5,deze avond. Hiervoor kunt u zich persoonlijk
aanmelden in de bibliotheek tot 20 maart, of
via email renswoude@bibliotheekzout.nl.
De film begint om 20.00 u, zaal open om
19.30 u.
POEZIE-WEDSTRIJD MOEDER DE VROUW

In de boekenweek, op 23 maart, start een
poeziewedstrijd voor volwassen en jeugdige
inwoners van Renswoude . Omdat het thema
van de boekenweek Moeder de vrouw is
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moeten de gedichten die ingestuurd worden
met dit thema te maken hebben.
Iedereen kan mee doen, jong en oud, voor
beide catergorieen is er een mooie prijs.
De jury van de wedstrijd zal bestaan uit
mensen uit Renswoude die iets met taal
te maken hebben. De gedichten zullen
beoordeeld worden op hun schoonheid…. De
prijsuitreiking is op kort voor moederdag.,
namelijk 10 mei. Alle ingezonden gedichten
worden tot eind juni in de bibliotheek
opgehangen.
De spelregels zijn:
Per inwoner kan 1 gedicht worden gestuurd,
door hem/haar zelf geschreven met als
thema Moeder (de vrouw).
De gedichten moeten goed leesbaar worden
ingeleverd voor 1 mei in de bibliotheek.
Naam, adres, telefoon en mailadres
moeten worden vermeld op de inzending,
plus geboortedatum. Mailen mag naar
renswoude@bibliotheekzout.nl
Een
deskundige jury kiest een winnaar uit de
volwassen en jeugdige inzenders.
De Winnaar wordt op vrijdagmiddag 10 mei
bekend gemaakt.

Aan- (en soms af-)melden is
Aanmelden tot en met 22 maart.

nodig.

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.

RONDLEIDING KASTEEL

Het is waarschijnlijk mogelijk om in april 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 weer een datum plannen in de
komende maanden. De rondleidingen in
februari en maart zijn al volgeboekt. 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 26 maart.
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VOORJAARSVAKANTIE OP HET FORT AAN
DE BUURSTEEG
		

TIJDENS DE VOORJAARSVAKANTIE (25 FEB T/M 3
MAART 2019) ZIJN ER VOLOP ACTIVITEITEN VOOR
KINDEREN EN VOLWASSENEN BIJ GREBBELINIE
BEZOEKSCENTRUM. WE HEBBEN KNUTSELMIDDAGEN
EN KINDEREN, GEZINNEN EN VOLWASSENEN KUNNEN
SPEELTASSEN LENEN MET BUITENSPELLEN, ZOALS
TOUWTREKKEN, KUBB EN LEVEND STRATEGO.

Woensdag 27 feb
14:00-16:00 Broodjes bakken en warme
chocolademelk drinken bij het kampvuur.
Neem je eigen stok mee! (Voor alle leeftijden,
ook volwassenen)
Donderdag 28 feb
14:00-16:00 Parachutisten en molentjes
knutselen in de Bunker van het
bezoekerscentrum (5 t/m 11 jaar).
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Vrijdag 1 maart
10:30-12:00 Teken de Houten Soldaten,
onder begeleiding van een echte kunstenaar.
(Alle leeftijden)
14:00-16:00 Broodjes bakken en warme
chocolademelk drinken bij het kampvuur.
Neem je eigen stok mee! (Alle leeftijden)
Zondag 3 maart
14:00-16:00 Mini-legertanks knutselen
en verven in de bunker van het
bezoekerscentrum (5 t/m 11 jaar).
14:00-15:00 Rondleiding over het Fort (voor
volwassenen)
Materiaal voor de knutselactiviteiten is
aanwezig. Voor het knutselen, tekenen,
broodjes bakken en de rondleiding vragen we
een bijdrage van €5 per persoon. Speeltassen
zijn te leen voor €2 per tas per dagdeel.
Graag aanmelden voor de activiteiten,
zodat we zeker genoeg knutselmateriaal,
brooddeeg en chocolademelk hebben.
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RENSWOUDE IN ACTIE VOOR DE
WENSAMBULANCE EN EEN SCHOON DORP
Op vrijdag 15 maart zal er in Renswoude
weer een opschoonactie plaatsvinden welke
georganiseerd wordt door Passage. De
leden van deze christelijke maatschappelijke
vrouwenbeweging gaan in en buiten de
bebouwde kom van Renswoude het zwerfvuil
verzamelen.
Heel 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 beide
basisscholen en van veel vrijwilligers.
De opbrengst van de opschoonactie is
geheel voor de “Veluwse Wens Ambulance;
het project dat door Passage drie jaar
financieel wordt ondersteund.
De gemeente stelt ook een bedrag per
deelnemer beschikbaar en diverse bedrijven
sponsoren deze actie.
Houdt u ook van lekker actief in de natuur
bezig zijn en wilt u meedoen met deze
gezellige en nuttige opschoonactie dan
kunt u zich voor 12 maart opgeven bij:
Arrisje van den Brandhof, 0318-572603 of
Janneke van den Bruinhorst 06-44532148;
j.vandenbruinhorst@gmail.com
Op 15 maart wordt u dan ‘s morgens om negen
uur of ‘s middag om kwart over een verwacht
bij de gemeentewerf, Molenstraat 12.

DE REGIE IN EIGEN HAND HOUDEN
Stel, u kunt op enig moment door bijvoorbeeld
demente, een beroerte of een ziekte, tijdelijk
of blijvend niet meer uw eigen beslissingen
nemen met betrekking tot belangrijke

zaken zoals uw vermogen en uw medische
behandeling. Wie beheert dan uw vermogen
en wie regelt voor u de beste zorg of neemt
beslissingen over uw medische behandeling?
Heeft u niets geregeld dan komen uw
naasten voor veel lastige vragen en keuzes
te staan. Dan dient een bewindvoerder
en/ of mentor aangesteld te worden wat
via de rechtbank geregeld moet worden.
U kunt de regie in eigen hand houden door
het maken van een levenstestament. In uw
testament wijst u een of meerdere personen
aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U
geeft aan hen een volmacht om uw wensen
op medisch gebied kenbaar te maken om
goede zorg te organiseren. Daarnaast geeft
u volmacht om uw vermogen te beheren,
waarbij u uitgebreide instructies kunt geven
over de wijze waarop dit dient te gebeuren.
Een levenstestament dient niet verward te
worden met een testament. In een testament
regelt u aan wie uw vermogen toekomt na het
overlijden en wie uw nalatenschap afwikkelt
De SWO organiseert samen met de coöperatie
Woudenberg 2 themabijeenkomsten over
het levenstestament. Notaris Korlaar zal
zoveel mogelijk aspecten van het erfrecht en
het levenstestament behandelen.
• Maandag 13 mei in de Kleine Schans in
Woudenberg
•
Maandag 20 mei in de bibliotheek van
Renswoude
De avonden beginnen om 19.00 uur, inloop
vanaf 18.45 uur. Toegang is gratis.
U kunt u aanmelden voor donderdag 9 mei
bij het servicepunt van de SWO, geopend
op dinsdag tot en met donderdag van
13.00-15.00 uur of telefonisch tijdens
openingstijden op 033-2778898 of via de
mail: servicepunt@swo-sr.nl
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BERICHTEN VAN DE WIJKAGENT:
MOTORVOERTUIGEN
(MMBS)

MET

BEPERKTE

SNELHEID

Het valt ons als politie Renswoude op
dat er op dit moment een hoeveelheid
MMBS voertuigen rijden in Renswoude en
omgeving. Het valt ons verder op dat een
groot deel van deze MMBS voertuigen niet
voldoen aan de gestelde eisen.
Wat is een MMBS voertuig eigenlijk?
Het MMBS voertuig is een terug gekeurd
voertuig. Vooral voor mensen binnen de
Agrarische sector, met als doel goederen
over een korte afstand te vervoeren. Het
is dus ook verboden om personen te
vervoeren met een MMBS voertuig. Om
deze reden zijn deze MMBS voertuigen
ook buiten alle registraties geplaatst en
hoeft er geen wegenbelasting betaald te
worden. Daarnaast geldt er voor MMBS
voertuigen ook geen APK keuring. Het is
echter wel verplicht om een MMBS voertuig
te verzekeren.
De verschillende categorieën MMBS welke
wij hoofdzakelijk treffen zijn:
Z1, max 25 KM/U bedoeld voor op korte
afstand leveren of ophalen van goederen.
Z2, max 45 KM/u bedoeld voor voertuigen in
de wegenbouw
Nu valt het ons op dat er de laatste tijd een
zeer grote hoeveelheid MMBS voertuigen
rond rijden met de nodige gebreken. Zo
hebben wij in de afgelopen maanden
meerdere MMBS voertuigen gehad met
constructie overschrijdingen van meer dan
100 KM per uur.
Daarnaast waren er ook MMBS voertuigen
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die niet voorzien waren van een verzekering
en personen welke niet in het bezit waren
van een geldig rijbewijs. Verder valt het ons
op dat veel bestuurders van deze MMBS
voertuigen niet op de hoogte zijn van de
wetgeving rondom deze voertuigen.
Hierdoor ontstaan er verkeersgevaarlijke
situaties.
Een voorbeeld hiervan:
Recent troffen wij een MMBS voertuig dat
snelheden haalde van over de 100 km/h. Dit
voertuig had daarnaast 4 gladde banden. Met
25 km/h veroorzaken gladde banden weinig
gevaar. Wanneer een voertuig echter meer
dan 100 km/h kan rijden zorgt dit wel voor
ernstig gevaar. Zowel voor de bestuurder
van het MMBS voertuig zelf als voor overige
weggebruikers.
Het gevolg:
Alle door ons recent in beslag genomen
MMBS voertuigen zijn na overleg met de
officier van justitie vernietigd. Dit naar
aanleiding van hun technische staat en
de constructie snelheden. Naast deze
inbeslagnames werden er forse bekeuringen
uitgedeeld.
Wij hopen als politie Renswoude op deze
manier mensen enigszins bewust te maken
van de risico’s en de gestelde eisen aan een
MMBS voertuig. Wij als politie Renswoude
zullen ook in de komende maanden actief
MMBS voertuigen blijven controleren in
het belang van de verkeersveiligheid in en
om Renswoude. Uiteraard zal er ook op
andere manieren “normale” voertuigen
gecontroleerd worden.
Voorkom een hoop ellende en houd je aan de
regels die gesteld zijn, Deze zijn er niet voor
niks. Ze zijn tot stand gekomen door nare
ervaringen in het verleden.
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ERNSTIGE AANRIJDING RENSWOUDE:

Een 76-jarige vrouw uit Renswoude raakte
zondag 10 februari, rond 20 uur, bij een
verkeersongeval op de Dorpsstraat ernstig
gewond toen ze lopend via het zebrapad de
weg overstak. De bestuurder van de auto
die haar aanreed ging er met hoge snelheid
vandoor.
Het
slachtoffer
werd
met
spoed
overgebracht naar een ziekenhuis, waar
bleek dat ze meerdere botbreuken had
opgelopen. Later die avond werden twee
verdachten aangehouden in Scherpenzeel.
Hunvoertuig werd in beslag genomen.
Uit onderzoek is gebleken dat deze twee
mannen niets met het ongeluk te maken
hadden. Ze zijn in vrijheid gesteld en hun
voertuig is teruggegeven.
In het onderzoek zijn er meerdere getuigen
gehoord. Volgens hen is de weggereden auto
een klein model, donkerkleurig voertuig waar
meerdere inzittenden in zaten. Het kenteken
zou mogelijk beginnen met VP- 8…De auto
moet schade hebben aan de voorzijde.
Uw tip!
Bent u getuige geweest van
dit verkeersmisdrijf of heeft u
informatie over de doorgereden
auto en de inzittenden? Geef uw
informatie dan door via 09008844 of maak gebruik van het
onderstaande tipformulier. Ziet
u de mogelijk betrokken auto
staan of rijden? Geef dit dan
direct door via 112!
SNELHEIDSCONTROLE

Op 8 febuari 2019 is op de
Kooiweg thv de Schalm een
snelheidscontrole
uitgevoerd.

Van de 25 passerende auto’s, reden er 4
bestuurders te hard. De hoogst gemeten
snelheid betrof hier 89 km per uur terwijl
60 toegestaan is. De 4 bestuurders hebben
allen een bekeuring ontvangen.
Houd u alstublieft aan de snelheid, de
maximale snelheid van 60 is er niet voor niks.
Met vriendelijke groet,
Uw wijkagent IJzebrand Havinga
IJzebrand.Havinga@politie.nl

GEZAMENLIJK ETEN DINSDAG
26 FEBRUARI 2019
Senioren Welzijns Organisatie ( SWO)
organiseert voor ouderen op dinsdag 26
februari 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

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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KIP VAN DE BOER LAAT ZIEN WAT U EET.
Al heel wat jaren zijn Karin en Erik van
Veldhuisen actief in de pluimveesector. Eerst
aan de Wittenoordseweg in Renswoude,
daarna in Biddinghuizen en sinds een aantal
jaren aan de Biesbosserweg in Renswoude.
Eind december zijn Karin en Erik gestart
met de verkoop van kipproducten aan de
particulier, zo legt Karin uit. Op ons bedrijf
houden we vleeskuikens met het keurmerk
“Beter Leven 1 ster”. Dat klinkt mooi, maar
wat houdt dat eigenlijk exact in? Karin: “In
eerste instantie komen de kuikens in een
stal van 25 bij 100 meter. Bij ons blijven ze 8
weken en ze hebben een overdekte uitloop,
Onze dieren hebben twee keer zoveel ruimte
dan een traditioneel gehouden vleeskuiken..
We zorgen ook voor strobalen, waar ze in
kunnen pikken etc., zich vermaken en we

strooien tarwe op de grond zodat ze kunnen
scharrelen. Als de dieren 3 weken oud zijn
gaan de luiken open en kunnen ze in de
overdekte uitloop”.
Sinds ze aan de Biesbosserweg wonen
houden ze al vleeskuikens op maar op een
zeker moment ontstond het idee om ook zelf
aan de particulier te gaan leveren. Erik geeft
aan voorstander te zijn van de zogenaamde
“korte keten”. Dus van boer naar consument,
dus de lijnen zo kort mogelijk maken. Om dat
alles nog beter onder de knie te krijgen volg
ik zelfs een cursus”.
Een kijkje in de stal waar de vleeskuikens
huizen leert dat het voor de dieren dat
goed toeven is. Ruimte genoeg en gezellig
scharrelend in het stro vermaken ze zich
kennelijk heel goed.

Wij zoeken het hogerop!
Vernieuwde ladders
en trappen

 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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Erik legt uit hoe de procedure in z’n werk
gaat. “Wanneer de vleeskuikens slachtrijp
zijn gaan ze naar de slachterij. Nadat ze
geslacht zijn worden het vlees meteen
diep ingevroren. Toen we dus besloten
hadden om aan huis kipproducten te
verkopen hebben we besloten om dat op
vrijdagmiddag te doen, van 13.00 tot 18.00
uur. En sinds kort kun je via de webshop
online onze producten bestellen. Je kunt bij
ons terecht voor kippendijen tot kiprollade,
van kipling tot kipschnitzel, voor scharrelkip
in een ovenzak en nog veel meer.” Via
www.kipvandeboer.nl komt men er achter
wat er bij Kipvandeboer allemaal te koop is.

NAH CAFÉ

“We zijn nu een aantal weken bezig en
mensen weten de weg al goed naar ons te
vinden, legt Karin uit. “Het leuke voor de
klant is dat wanneer men kip komt kopen
men ook een kijkje in de stal mag nemen. We
willen op deze manier het negatieve beeld
van de boer, wat helaas nog vaak heerst,
wijzigen door de laten zien hoe wij het doen”.
Open , eerlijk en transparant.

Rondom het netwerk van NAH is er een NAH
café met bijeenkomsten voor lotgenoten en
voor mensen , die in hun omgeving te maken
hebben met NAH.
De volgende bijeenkomsten staan gepland:
•
maandag 25 maart komt Hans van Dam
een lezing geven over NAH “Er mee leren
omgaan” . Deze avond begint om 19.00 uur
en wordt gehouden in de raadzaal van het
gemeentehuis van Renswoude. Voor deze
avond kunt u zich opgeven bij het servicepunt
van de SWO , geopend van dinsdag tot en met
donderdag van 13.00-15.00 of telefonisch
tijdens de openingstijden op 033-2778898
of via de mail: info@swo-sr.nl
•
Maandag 27 mei een bijeenkomst voor
lotgenoten en voor mensen, die in hun
directe omgeving te maken hebben met
NAH. Deze avond begint om 19.00 uur
en wordt gehouden in de bibliotheek van
Renswoude.

Wanneer mensen zien hoe de dieren leven,
verzorgd worden etc., dan geeft dat vaak toch
een andere kijk op de zaak. Daarnaast zal
dan ook duidelijk worden dat men een eerlijk
stukje vlees krijgt”. Onlangs hadden ze nog
een actie en kreeg men bij de aankoop van
kip een treesje eieren mee. van Eitje van de
boer, een collega die zijn eieren rechtsreeks
aan de consument en retail verkoopt.
Momenteel zijn Erik en Karin ook in
gesprek met “Boeren Hart”, een bedrijf in
Scherpenzeel dat alleen streekproducten
verkoopt en aan de Horeca. Daaraan willen
ook zij graag kipproducten leveren”, legt
Karin tenslotte uit. Scharrel kip van “:
kipvandeboer.nl” is zeker aan aanrader.

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.

Meer informatie kunt u lezen in de plaatselijke
kranten, hebt u andere vragen over NAH dan
kunt u contact opnemen met Rianne van
Ginkel, tel 06-51647525
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monebeijer.nl

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

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@ceesboonzaaije
www.ceesboonzaaijer.nl
www.ceesboonzaaije

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

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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BOERDERIJENBOEK TE KOOP
Het jubileumboek ‘De boerderijen van
Renswoude. Eigendom en bewoning door
de eeuwen heen’ (ISBN 978-90-9031371-9),
geschreven door Egbert Wolleswinkel (uitgave
Historische Vereniging ‘Oud-Renswoude’),
waarvan het eerste exemplaar op vrijdagavond
8 febr. 2019 in muziekgebouw ’t Podium
tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van
‘Oud-Renswoude’ aan burgemeester Petra
Doornenbal-van der Vlist werd aangeboden, is
vanaf heden te koop op de volgende adressen:
-
Regiobibliotheek
Z-O-U-T,
locatie
Renswoude, Van Reedeweg 77, 3927 BT
Renswoude (openingstijden di. 14.00-20.00
uur, wo. en vrij. 14.00-17.00 uur)
-
Boekhandels: Primera Van Walsem te
Scherpenzeel en Veenendaal, Boekhandel
Van Kooten te Veenendaal en Boekhandel
Romijn te Barneveld (maandagochtend
gesloten)
- Oudheidkamer De Nieuwe Buurt, Dorpsstraat
38, 3927 BD Renswoude (alleen de laatste
zaterdag van de maand tussen 13.30-16.30
uur)
Leden van ‘Oud-Renswoude’, die op 1 januari
2019 lid waren, kunnen het boek (formaat
boekblok 24 x 30 cm., linnen band met
stofomslag, 688 blz., 621 (kleuren)afb.) nog
gratis afhalen (één exemplaar per adres)
in de Oudheidkamer op de aangegeven
zaterdagmiddagen. De jubileumprijs van
€ 50,- geldt voor elke koper.
BEDANKT !!

Een woord van dank aan de contactpersonen,
techniek en bediening van muziekgebouw ’t
Podium voor de professionele medewerking
bij het 50 jarig jubileum van de Hist.Ver. ‘OudRenswoude’.

Ondanks de grote opkomst van boven de 400
personen verliep door jullie snelle en accurate
optreden alles geheel vlekkeloos.
Mede daardoor hebben ook jullie een
bijdrage geleverd aan deze voor ons geweldig
geslaagde jubileumavond.
Namens het bestuur van de
Hist.Ver.’Oud-Renswoude’.

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.
Heeft u vragen of heeft u een luisterend
oor nodig of wilt u anderen ontmoeten met
vergelijkbare vragen dan bent u van harte
welkom op het inloopspreekuur
Op de 1e vrijdag van de maand is er een
inloopspreekuur van 10.00-11.00 uur in de
bibliotheek van Renswoude
De koffie of thee staat voor u klaar!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Rianne van Ginkel, tel 06-51647525
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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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Gezocht: Hulp in de huishouding
Wij zijn op zoek naar een goede en zelfstandige
hulp bij schoonmaakwerkzaamheden in onze
huishouding. Maximaal 6 uur per week, tijden en
dagen in overleg. Heb je interesse? Stuur dan een
email naar daniellevanderavort@gmail.com of bel
naar 06-10977633.
Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten, na
een telefoontje wil ik ze bij u ophalen 0628449019
In de Meubelmarkt aan de kastanjelaan 2a
Donderdag, 14:00 tot 17:00
vrijdag 10:00 tot 18:00 en
zaterdag van 10:00 tot 12:00
Ook voor een heerlijk bakje koffie met gebak kunt u
bij ons terecht
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