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Gemeentenieuws (24 februari 2020)
Centraal telefoonnummer
De gemeente is bereikbaar via één
Evenementenkalender
centraal telefoonnummer:
29 februari
Openstelling oudheidkamer
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
0318 - 578150.
Ma t/m vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur.
Storingsdienst gemeente: Voor zeer dringende problemen is de storingsdienst van de
gemeente, buiten kantooruren te bereiken, onder telefoonnummer 06-51148102.
Spreekuur burgemeester
Elke maandag van 11.00 - 12.00 uur in het gemeentehuis. U kunt uw vraag/verzoek ook
mailen naar: burgemeester@renswoude.nl
Dorpsteam Renswoude
Dorpsteam Renswoude is het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen op het
gebied:
- huishoudelijke ondersteuning
- zelfstandig blijven wonen
- dagbesteding
- vervoer (in de regio)
- hulpmiddelen (o.a. rolstoel, scootmobiel)

-

relatie of echtscheiding
rouw en verlies
opvoeden en opgroeien
ontwikkel- en/ of gedragsproblemen
huiselijk geweld, verwaarlozing

Het Dorpsteam is er (gratis) voor alle inwoners, jong en oud.
Wij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0318)578150 of
per mail: dorpsteam@renswoude.nl
Inloopuren:
Elke 2e en 4e vrijdag van de maand (van 10-11 uur) in de Bibliotheek
Elke 1e dinsdag van de maand (van 11-12) in het ELGC
Op woensdagen 1x in de maand op beide basisscholen (zie nieuwsbrief van de school)

Renswoude, 24 februari 2020
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Column

‘Herdenken & vieren’

Omdat we dit jaar herdenken dat we al 75 jaar in vrijheid
mogen samenleven in ons land, zijn we als gemeente samen
met diverse verenigingen om de tafel gegaan zodat we dit
jubileumjaar een extra feestelijk tintje kunnen geven.
Historische vereniging Oud-Renswoude, de
Oranjevereniging, de promotiecommissie,
Harmonievereniging Ons Genoegen, de bibliotheek en
Grebbelinie bezoekerscentrum bruisen van de ideeën en
onder leiding van initiatiefnemer Kees Eskes is er intussen
al een mooi overzicht van de activiteiten. Van activiteiten op
Fort aan de Buursteeg en een optocht door het dorp door oude legervoertuigen tot een
bevrijdingslunch, een fietspuzzeltocht en een bevrijdingsconcert. Voorafgaand aan de
activiteiten in de bevrijdingsweek is er een lesprogramma voor de scholen dat specifiek is
toegespitst op de bevrijding van Renswoude.

Terwijl we nu nog volop doende zijn met de voorbereidingen voor deze feestelijkheden,
beginnen de radars al te draaien voor het 700-jarig bestaan van ons dorp volgend jaar. Om
een beetje een beeld te krijgen van het feest dat werd gevierd in 1971, heb ik prachtige
foto’s gezien van de viering van 650 jaar Renswoude. Met een groepje mensen vanuit het
Renswoudse verenigings- en bedrijfsleven hebben we gebrainstormd en we gaan, middels
een voor deze gelegenheid op te richten stichting Renswoude 700 jaar, met groot
enthousiasme de voorbereidingen treffen voor een feestweek. Schrijf deze week alvast in
de agenda: 26 juni t/m 3 juli 2021. De week waarin we als dorp met zijn allen een prachtig
feest vieren ter ere van de 700ste verjaardag van Renswoude.
Petra Doornenbal
Burgemeester

www.renswoude.nl/75jaarvrijheid

Renswoude, 24 februari 2020
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Vergadering gemeenteraad 3 maart 2020
Op dinsdag 3 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. Gesprek met de rekenkamercommissie
4. Spreekrecht burgers/ rondvraag raadsleden
5. Vaststelling verslag en besluitenlijst van de openbare vergadering van 28 januari 2020
6. Ingekomen stukken en mededelingen
Hamerstukken
7. Raadsvoorstel inzake kaderbrief GGD regio Utrecht 2021
8. Raadsvoorstel inzake kaderbrief Regio Foodvalley 2021-2024
9. Raadsvoorstel omgevingsaanvraag Bed&Breakfast in bijgebouw bij Dijkje 3
Debatstukken
10. Raadsvoorstel kader jaarlijkse huuraanpassing Woningbedrijf
11. Sluiting
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
1. Buursteeg 2: het legaliseren van een parkeerplaats bij het bezoekerscentrum;
activiteiten ‘uitvoeren werk (aanleg)’ en ‘veranderen monument’ (ingediend op 6
februari 2020);
2. Dorpsstraat 107: wijzigen van de constructie van een deel van de woning; activiteit
‘bouwen’ (ingediend op 10 februari 2020);
3. Oude Holleweg 44: veranderen van de inrichting; activiteit ‘beperkte milieutoets (OBM)’
(ingediend op 11 februari 2020);
4. Groot Overeem 25: bouw van een bedrijfspand; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 13
februari 2020);
5. Wittenoordseweg 9: aanleg van een poel; activiteit ‘uitvoeren werk’ (ingediend op 14
februari 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 vragen of meer informatie: Mevr. E Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl
Renswoude, 24 februari 2020
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Duurzame energie: Zonnepanelen en windturbines in Renswoude
Samen aan de slag met een energieneutrale Regio Foodvalley in 2050

In 2019 heeft de Rijksoverheid het Klimaatakkoord gepresenteerd.
Hierin staan maatregelen en afspraken om de CO2-uitstoot in
Nederland te verminderen. Dit gebeurt door energie besparen en
duurzame energie opwekken. Iedere gemeente heeft een energieopdracht om aan te voldoen, dus ook in Renswoude kan er
kleinschalig zon op land en kunnen er windturbines komen.
Waar deze precies komen, wordt momenteel regionaal besproken. Samen met de regio
Foodvalley werkt Renswoude aan een zogeheten “regionale energiestrategie (RES)”. Hierin
staat straks hoe wij als gemeente en regio voldoen aan onze energie-opdracht.
Uw mening is van belang. We willen u graag uitnodigen om mee te praten over de
zoekgebieden. Tevens krijgt u op deze avond meer informatie over de regionale
energiestrategie.
Datum: woensdag 11 maart
Tijdstip: Inloop vanaf 18.45. Start om 19.00-21.00
Locatie: Het Gemeentehuis
Graag vooraf aanmelden via i.bremer@renswoude.nl.
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:
▪ Ventvergunning voor de verkoop van krentenbrood op 3 en 4 april 2020, aangevraagd
door de Gereformeerde Kerk Renswoude/Ederveen (ontvangen op 11 februari 2020).
▪ Evenementenvergunning voor ‘Koeien in de wei’ op 4 april 2020 op het adres
Arnhemseweg 2 te Renswoude, aangevraagd door dhr. E. Blaauwendraat (ontvangen
op 11 februari 2020);
▪ Ontheffing geluidshinder voor een bruiloftsfeest op woensdag 15 juli 2020 op het
adres Barneveldsestraat 43 te Renswoude, aangevraagd door dhr. W. van Beijnum
(ontvangen op 5 februari 2020).
▪ Verklaring van geen bezwaar voor een toertocht van oldtimer tractoren op 25 april
2020 door onder andere de gemeente Renswoude, aangevraagd door dhr. E.J.
Verschuur (ontvangen op 5 februari 2020);
▪ Verklaring van geen bezwaar voor het autorittensportevenement de Nacht van Weesp
op 9 en 10 mei 2020 door onder andere de gemeente Renswoude, aangevraagd door
Autosportvereniging De Vechtstreek (ontvangen op 4 februari 2020).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
Renswoude, 24 februari 2020
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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 vergunning is
verleend:
▪ Verklaring van geen bezwaar voor het recreatief fietsevenement Backroads op 14
maart 2020 door onder andere de gemeente Renswoude, aangevraagd door True Grit
Cycling Productions (verzonden op 18 februari 2020).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
Wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen.
De afgelopen jaren kwamen bepaalde categorieën inwoners in aanmerking voor
automatische kwijtschelding. Voor het belastingjaar 2020 wordt GEEN automatische
kwijtschelding verleend.
Het kan dus zijn, dat u in voorgaande jaren geen belastingaanslag van de gemeente
Renswoude ontving en dit jaar wel een aanslag gemeentelijke heffingen 2020 ontvangt.
Indien u voor kwijtschelding in aanmerking denkt te komen kunt u na ontvangst van de
aanslag een verzoekformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen indienen.
Dit formulier is te downloaden via onze site of af te halen op het gemeentehuis.
Uw verzoek zal dan op de gebruikelijke wijze in behandeling worden genomen en
beoordeeld.

Renswoude, 24 februari 2020
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CHRISTENUNIE BEZOEKT BABS MARTIN
ELBERTSEN
Soms zijn er bezoekjes die net even iets meer
bijzonder zijn dan anderen. Zo ook deze. Jan
Pronk bezocht namens de ChristenUnie
Martin Elbertsen die als Buitengewoon
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS)
een huwelijk voltrok in het gemeentehuis
van Renswoude. Een BABS is de persoon die
het burgerlijk huwelijk voltrekt. Een nogal
belangrijke taak dus zou je kunnen zeggen.
Maar wat vooral leuk is is dat iedere BABS
hier zijn eigen draai aan geeft. Een bepaald
deel ligt weliswaar vast, maar het verhaal er
omheen is bij elke BABS anders. In dit geval
was Martin gevraagd omdat hij christen
is en voor de ChristenUnie actief is. Ieder
bruidspaar kan zijn eigen BABS kiezen op
basis van waar zij zich fijn bij voelen. Deze
ceremonie door Martin was oprecht, mooi
en zeker ook grappig. Het verhaal van het
bruidspaar werd op een prachtige manier
verteld en Martin maakte ons zo deel van
het hele proces dat uiteindelijk leidde tot
deze mooie ceremonie en dit huwelijk. Wij
wensen Martin veel succes bij zijn werk als
BABS en wensen het echtpaar Gods zegen
in de jaren die ze samen mogen hebben.

MAAK KENNIS MET TENNIS
De tennistrainers van Tennisschool Hooijer
geven de mogelijkheid om voor een
bedrag van slechts 20 euro per persoon
4 tennislessen (in groepsverband) te
nemen. Dit aanbod is geldig voor iedereen
dus je hoeft geen lid van Tennisvereniging
Dicke Rijst te zijn hier voor. De lessen zijn
zowel voor junioren (vanaf 5 jaar) als voor
senioren mogelijk en zullen in principe op
4 maandagen in de maand maart plaats

vinden. Voor de jeugd einde van de middag
of begin van de avond en de senioren
daarna. Na deze 4 proeflessen kan je
beslissen of je het tennissen leuk genoeg
vindt om lid te gaan worden vanaf april,
dit lidmaatschap van TV Dicke Rijst zal
dan voor een gereduceerd tarief worden
aangeboden. Dus pak die kans om kennis
met tennis te maken en geef je op voor 1
maart a.s. door een email te sturen naar
tennisschool.hooijer@gmail.com.

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 3, 17 en 31 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

GEZAMENLIJK ETEN DINSDAG 25 FEBRUARI
2020
Senioren Welzijns Organisatie (SWO)
organiseert voor ouderen op dinsdag 25
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 Astrid Krauts,
tel 033-2778898
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

DONDERDAG 7 MAART 2020 - 14.30 UUR

RENSWOUDE - FC HORST
ZATERDAG 14 MAART 2020 - 14.30 UUR

FC DINXPERLO - RENSWOUDE
ZATERDAG 21 MAART 2020 - 14.00 UUR

VRC - RENSWOUDE

WWW.VVRENSWOUDE.NL
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SCHOLIEREN VERZORGDEN HIGH TEA EN
DEDEN SPELLETJES MET SENIOREN
Het was dinsdagmiddaggezellig druk in
“het Trefpunt” in de bibliotheek. Daar
verzorgden leerlingen van groep 4 en 8 van
de Christelijke Basisschool “de Stifthorst”
een High Tea voor senioren maar deden ook
spelletjes met heb.
De leerlingen, onder leiding van de
dames
Marieke
Bakkenes,
Erica
Robbertsen en Marga van den Ham van de
Identiteitscommissie alsook de leiding van
de school, hadden gezorgd voor een hele
aantrekkelijke en smakelijke High Tea voor
senioren.
Het was de 3e keer dat men dit deed, maar de
eerste keer in de bibliotheek. Directeur Rick
Persfors was blij met zoveel belangstelling,
maar zag ook een goed gevulde tafel,
dankzij de inzet van de leerlingen en zo hier
en daar ook hun ouders. “Ja, we hebben heel
wat lekkere dingen, maar als u het leuk vindt
kunt ook spelletjes doen want ook daar
hebben we op gerekend. Laten we er met
z’n alles iets leuks van maken”.
Opzet van deze High Tea, zo vertelt één van
de dames van de Identiteitscommissie, is
om kinderen iets voor anderen te laten doen
en ook om kinderen en senioren met elkaar
in contact te brengen en via zo’n High Tea en
het doen van spelletjes kan dat uitstekend”.
En terwijl de senioren plaatsgenomen
hebben in het “Trefpunt restaurant”, zijn
diverse kinderen al druk bezig om na te
gaan wat men wil drinken, koffie of thee.
“Ogenblikje mevrouw, zegt een leerling
uit groep, ik zal de doos met soorten
theezakjes even voor u opzoeken”. “Melk en

suiker staan op tafel”, zo vertelt weer een
ander aan iemand die dat nodig heeft voor
z’n bekertje koffie.
En ja, het is duidelijk dat er door de
leerlingen thuis, misschien ook wel met de
hulp van moeder, veel werk is verzet want de
keuze aan hartige en zoete hapjes is groot.
Zo zijn er cupcakes gebakken en versierd,
kwarktaartjes gemaakt, is er appeltaart,
knakworstjes in bladerdeeg, brownies, cake,
schuimpjes, chocoladetaart, wraps etc.
Genoeg te eten of te proeven.
De heer Wolfswinkel, net bezig met een
heerlijk stukje appeltaart, “ja, het smaakt
heerlijk. Dat is echt goed te doen. Echt leuk”.
Voor mevrouw De Koning is het de 1e keer
dat ze deze High Tea meemaakt. “Ik vind dit
echt heel leuk, ik heb ook graag kinderen
om me heen en mag dus ook graag een
spelletje doen”.
“Het is echt een leuk idee, uit de kunst”,
zo vertelt de heer Brunt, die genietend
van de gerechtjes, met enkele scholieren
rummikup aan het spelen is. “Het is een
prima initiatief met tal van lekkere dingen, is
de reactie van de heer Schut, die hoopt dat
men het volgend jaar weer organiseert.
Maar ook Jessie Vunderink uit groep 8 heeft
het naar haar zin. Ze vindt het heel leuk en
gezellig om dit voor de senioren te kunnen
doen. Voor Moritz Winnubst is het de 1e keer
dat hij hieraan meewerkt. Hij is de man van
de donuts en heeft er plezier in om het de
senioren naar de zin te maken.
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FEBRUARI/MAART
Datum

25

Dinsdag

28

vrijdag

2

Maandag

3

Dinsdag

6

Vrijdag

9

Maandag
10
Dinsdag
12
Donderdag

13

Vrijdag

16

Activiteit
10.00-11.30 uur:
14.00-16.30 uur: Welfare
14.00-17.00 uur: Biljarten
17;00 uur Gezamenlijke maaltijd (Lasagne)
09.30-11.00 uur: Taal Café
10.00-11.OO uur Inloop Taalhuis
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
14.00-16.30 uur: Welfare
14.00-17.00 uur: Biljarten
09.30-11.00 uur: Taal Café
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00 uur: Biljarten
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb
12.00 uur: Dorpssoep
14.00-16.30 uur: Welfare
14.00-17.00 uur: Biljarten
Lezing in Kader Boekenweek 2020:
Annie M.G. Schmidt: een rebel in de jeugdliteratuur
Lekker stout in een keurig land. Een lezing door Liesbeth Versteeg.
Ze leerde kinderen om eigenwijs te zijn en gaf kritiek op de burgerlijkheid. Met boeken
als Jip en Janneke en Pluk van de Petteflet veroverde Annie M.G. Schmidt Nederland.
09.30-11.00 uur: Taal Café
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00 uur: Biljarten
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb

NIJBORG
RIJG

Haakse slijpers

GWS22-230 &GWS 880

Op=OP

IJzerwaren
- Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding
Maandag

17
10.00-11.00
uur: Spreekuur
Formulierenbrigade
Molenstraat
35 3927
AB Renswoude
Tel. 0318 57 81 48
Dinsdag
10.00 uur: DIGI café

20

Vrijdag

23

09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
14.00-16.30 uur: Welfare
14.00-17.00 uur: Biljarten
09.30-11.00 uur: Taal Café
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

 gas
 water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking
Maandag

Voor overige specialisaties: bezoek onze website
 Groot Overeem 9A6  3927 GH  Renswoude  0343-480119  www.welin.nl
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2

Maandag

3

Dinsdag

6

Vrijdag

9

Maandag
Datum
10
25
Dinsdag
Dinsdag
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10.00 uur: Tablet café
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade
09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
14.00-16.30 uur: Welfare
14.00-17.00 uur: Biljarten
09.30-11.00 uur: Taal Café
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00 uur: Biljarten
9.30-11.00 uur: Creatief inFEBRUARI/MAART
de bieb

Activiteit
10.00-11.30
uur:
12.00 uur: Dorpssoep
14.00-16.30 uur: Welfare
14.00-17.00 uur: Biljarten
17;00
Gezamenlijke
maaltijd
(Lasagne)
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2020:
12
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28
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land. Een lezing door Liesbeth Versteeg.
vrijdag
14.00-16.00
uur: Zoute
Inval, o.a. te
Rummikub,
Ze leerde kinderen
om eigenwijs
zijn en gafklaverjassen
kritiek op de burgerlijkheid. Met boeken
14.00-17.00
uur: Biljarten
als Jip en Janneke
en Pluk van de Petteflet veroverde Annie M.G. Schmidt Nederland.
9.30-11.00
in de bieb
09.30-11.00uur:
uur:Creatief
Taal Café
2
13
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
Maandag
Vrijdag
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uur: Tablet
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9.30-11.00
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3
16
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade
Dinsdag
Maandag
09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
14.00-16.30
uur:café
Welfare
10.00 uur: DIGI
17
14.00-17.00
10.00-11.00 uur: Biljarten
Spreekuur Formulierenbrigade
Dinsdag
09.30-11.00 uur: Taal
Café
Inloop
spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
6
14.00-16.00
Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-16.30 uur: Zoute
Welfare
Vrijdag
14.00-17.00 uur: Biljarten
9.30-11.00
in de bieb
09.30-11.00uur:
uur:Creatief
Taal Café
9
20
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
Maandag
Vrijdag
14.00-17.00 uur: Biljarten
12.00
uur: Dorpssoep
10
9.30-11.00
uur: Creatief in de bieb
23
14.00-16.30 uur: Welfare
Dinsdag
Maandag 14.00-17.00 uur: Biljarten
14.00-16.30
uur:Boekenweek
Welfare
Lezing in Kader
2020:
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14.00-17.00
uur: Biljarten
Annie M.G. Schmidt:
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20.00-21.30
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eten. Hoe
lekker gezond eten kan
Lekker stoutuur:
in een
keurig
land.
Een lezing
door Liesbeth
Versteeg.
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14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
Vrijdag
09.30-11.00
Café
14.00-17.00 uur: Taal
Biljarten
27
14.00-16.00
uur:Creatief
Zoute Inval,
9.30-11.00 uur:
in deo.a.
biebRummikub, klaverjassen
16
Vrijdag
14.00-17.00 uur: Biljarten
Maandag 9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb
30
10.00 uur
uur:NAH
DIGI café spreker Hans van Dam in de raadszaal van het gemeentehuis
19.00
17
Maandag
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade
Dinsdag 10.00
uur: DIGI
09.30-11.00
uur:café
Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
31
10.00-11.00
14.00-16.30 uur: Spreekuur
Welfare Formulierenbrigade
Dinsdag
09.30-11.00
spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
14.00-17.00 uur: Inloop
Biljarten
14.00-16.30
09.30-11.00 uur: Welfare
Taal Café
20
14.00-17.00
14.00-16.00 uur: Biljarten
Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
Vrijdag
17.00
gezamenlijk
eten
14.00-17.00
uur: Biljarten
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb
23
Voor vragen kunt u contact opnemen met Rianne van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl of 06- 51647525) of
Maandag
Martine van Garderen m.vangarderen@swo-sr.nl of 06 83775854
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VAN DE BIEB:
MAQUETTE KOEPELKERK

In de Bibliotheek Z-O-U-T vestiging
Renswoude is 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. De maquette van de koepelkerk
is te bekijken tijdens openingsuren van de
Bibliotheek Z-O-U-T vestiging Renswoude,
Kijk op de website www.bibliotheekzout.nl
voor de actuele openingstijden.
LEEFSTIJLCOACH VOOR VROUWEN IN DE BIEB ELKE
TWEEDE WOENSDAG VAN DE MAAND

Sinds kort kunnen (te drukke) vrouwen
en moeders gratis kennismaken met een
leefstijlcoach in de bibliotheek. Laura
Tinholt is namelijk haar coachpraktijk “Bij
Lau” gestart in Renswoude en wil graag
andere vrouwen bijstaan:
“Als ervaringsdeskundige en professioneel
coach help ik alle (te) drukke moeders
aan een nieuwe, gezonde leefstijl die wél
vol te houden is. Samen pakken we alle
facetten rondom leefstijl aan: niet alleen
belemmerende gedachten en overtuigingen,
maar ook voeding, ontspanning en (zelf)
liefde zitten standaard in mijn coaching.
Een uniek totaalconcept dat juist daardoor
blijvend effectief is. Moeders krijgen weer
rust en ruimte in hun hoofd, hebben weer
oprechte aandacht en liefde voor zichzelf
en hun kids én hun lijf bruist weer van de
energie. Daar doe ik het voor! Ik weet als
geen ander hoe fijn de juiste begeleiding op
zo’n moment kan zijn... “
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Vrouwen die hieraan behoefte hebben,
kunnen vrijblijvend langs komen op
haar inloopspreekuur in de bibliotheek.
Het
inloopspreekuur
is
elke
2de
woensdagochtend van de maand tussen
9.00 en 11.30 uur. De bibliotheek blijft ook
deze ochtenden gesloten.
Contact opnemen voor een afspraak kan
ook: 06 19542952 of laura@bijlau.nl. Meer
informatie vind je ook op www.bijlau.nl
RONDLEIDING KASTEEL RENSWOUDE APRIL

In april 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,-. 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.
25 FEBRUARI 2020: VAN SCANDINAVIË
NOORDKAAP LEZING IN KADER ZOUTE INVAL

TOT

Scandinavië biedt een mooie afwisseling
van
schilderachtige
plaatsen
en
adembenemende
natuur.
Waar
de
Atlantische Oceaan de Noordelijke IJszee
ontmoet vind je de Noordkaap, een steile
klif van 307 meter. Wie kan daar beter over
vertellen dan Frans Groot?
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Frans Groot begeleidt, samen met zijn
vrouw, reizen van de ANWB. In deze
presentatie neemt hij je mee op een mooie
reis door Scandinavië, helemaal tot aan de
Noordkaap en terug langs de fjorden.
Tijd: van 10.00 tot 11.30 u. Deelname
kosteloos
BOEKENWEEK 2020: DONDERDAG 12 MAART
LEZING ANNIE M.G. SCHMIDT: EEN REBEL IN DE
JEUGDLITERATUUR

Lekker stout in een keurig land. Een lezing
door Liesbeth Versteeg.
Ze leerde kinderen om eigenwijs te zijn en
gaf kritiek op de burgerlijkheid. Met boeken
als Jip en Janneke en Pluk van de Petteflet
veroverde Annie M.G. Schmidt Nederland.
Het begint om 20.00 u. en duurt tot
ongeveer 21.30. Gratis entree. Aanmelden
hoeft niet.
DINSDAGAVOND 24 MAART;
FEESTJE!

LEZING ETEN IS EEN

Ook gezond eten. Hoe lekker gezond eten
kan zijn, komen Harold en Lisette Engelen
van Smaakidee uit Renswoude vertellen (en
misschien zelfs laten proeven).
Harold en Lisette koken ieder maand een
smakelijke maaltijd voor de 55+’ers van
Renswoude. Deze maaltijd wordt in Het
Trefpunt genuttigd. Wil je meer weten van
lekker en gezond eten, kom dan naar deze
avond.
Je kunt alleen meedoen na aanmelding.
Aanmelden kan tot 20 maart in de
Bibliotheek Z-O-U-T, locatie Renswoude
of per e-mail. Kosten: €2,50 per persoon,
inclusief koffie en thee.

LOGEREN IN DE BIBLIOTHEEK

Ben je 8 of 9 jaar en kom je vaak in de
bieb om boeken te lenen? Dan mag je je
aanmelden om een nachtje in de bibliotheek
te komen logeren! Want het voorjaar is de
tijd van de Kinderjury en dat betekend dat
alles over lezen gaat. En waar kan je dat
beter doen dan in de bibliotheek. We zijn
er dag en nacht mee bezig! Doe jij met ons
mee?
Hoe gaat het?
Je komt na het eten in je pyama, met je
slaapzak en je eigen slaapmatje. Naar de
bieb. We gaan allemaal leuke dingen doen
die met boeken te maken hebben en er
wordt natuurlijk voorgelezen. Zorg dat je er
om 19.00 u bent.
Hoe kun je mee doen?
Je aanmelden in de bibliotheek zo gauw je
kan. Maak een brief of tekening of laat op
andere manier weten waarom je zo graag
wilt komen logeren. Er kunnen 15 kinderen
mee doen. Kinderen die vaak een boek
komen lenen hebben voorrang. Aanmelden
kan tot en met 27 maart.
Bij teveel aanmeldingen gaan we loten.
Om 9.00 u de volgende
INLOOPSPREEKUUR TAALHUIS

Ook in het voorjaar 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).
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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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Wil je graag taalvrijwilliger worden? Ook dan
kun je terecht en kunnen we samen kijken
wat je graag zou willen doen.
Voor meer informatie kun je mailen naar:
taalhuis@bibliotheekzout.nl
of
bellen:
0611645224
DIGI-STERKER

De overheid doet steeds meer via het
internet. Of het nu gaat om het doorgeven
van een verhuizing bij de gemeente, het
aanvragen van zorg of je belastingaangifte.
Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend,
daarom biedt de Bibliotheek Z-O-U-T nu
gratis de praktische cursus DigiSterker aan.
Wat leer je?
In vier bijeenkomsten leer je werken met
de elektronische overheid. Je leert hoe je
handige informatie vindt en hoe je iets moet
aanvragen bij bijvoorbeeld de gemeente.
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,-

Omdat er weer een plek is waar ze ingeleverd
mogen worden heeft de bibliotheek de ton
voor plastic doppen weer op haar plek gezet
en kunnen schone doppen weer worden
ingeleverd.
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:

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

GOSPEL ZINGEN IETS VOOR JOU?
Dinsdag 10 maart houdt Gospelkoor Candela
een open avond in gebouw Rehoboth in
Renswoude.
Dit geeft je de kans om eens te kijken of het
zingen van gospel bij jou past! Inloop vanaf
20.15 met koffie en wat lekkers.
Om 20.30 starten we met het zingen van
liederen met een eenvoudige opbouw, zodat
je al snel lekker mee kunt zingen.
Mocht het je wat lijken om vaker mee te
zingen: in het najaar geven we een eigen
concert in
Renswoude, dus het is nu een leuk moment
om bij ons aan te sluiten!
Voor meer info over ons:
www.gospelkoorcandela.nl

Biljarten kan altijd, op dinsdag tussen 14-20
u, op woensdag en vrijdag tussen 14-17 u.
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Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl

r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt ab a
eg

www.uitvaar tzorgsimonebeijer.nl

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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GERS PARDOEL IS MYSTERY ACT VRIENDEN
VAN HET ORANJEBAL XL
Eindelijk is het hoge woord eruit, Gers
Pardoel is de Mystery Act op de Vrienden
van het Oranjebal XL! Gers was een aantal
jaar terug erg populair met zijn nummers
Bagagedrager, Ik Neem je Mee en Louise.
Daarna heb je waarschijnlijk minder van
hem gehoord maar is hij op de achtergrond
gewoon verder gegaan met muziek maken
en was hij recent nog te zien in de Masked
Singer.
Zaterdag 2 mei komt hij vooral met zijn
bekende meezingers naar Renswoude
om een flink feestje te bouwen! Samen
met Jeroen van der Boom, Zanger Kafke,
Hard2Get en de Beatbusters heeft de
Vrienden van het Oranjebal XL een
geweldige diversiteit aan muziekstijlen en
met de showelementen die daar nog bij
komen kan het niet anders dat het wederom
een legendarisch feest gaat worden!
Kaarten zijn nog te koop maar wij hebben
inmiddels nog 250 stuks! Dus snel naar de
Coop of Brasserie de Kraai in Renswoude,
De Kromme Hoek in Scherpenzeel of naar
Café Marktzicht in Ederveen.

GEEN MISS MONTREAL OP ORANJEFESTIVAL
RENSWOUDE MAAR KRAANTJE PAPPIE
Dit is waarschijnlijk het meest onverwachte
nieuws... Door een dubbele boeking
die contractueel voorrang krijgt, heeft
Miss Montreal het geplande optreden in
Renswoude moeten cancelen op vrijdag 1
mei. Maar door snel schakelen hebben wij in
de koning van de feesttent, Kraantje Pappie,
de vervanger gevonden! Met een lading aan
showeffecten en zoveel bekende nummers

als Liefde in de Lucht, Vallende Ster, Traag,
Ja! en Nacht, zijn recente samenwerking
met Guus Meeuwis en een ode aan het
bekendste nummer van laatst genoemde..
kan een feestgarantie worden afgegeven!
Met Snelle & de Lieve Jongensband en de
Daredevils is ook Oranjefestival Renswoude
Live een avond die je echt niet wil missen!
Kaarten zijn te koop bij de Coop of Brasserie
de Kraai in Renswoude, De Kromme Hoek
in Scherpenzeel of naar Café Marktzicht in
Ederveen.

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 3, 17 en
31 maart in het Trefpunt ( in de bibliotheek
van Renswoude)
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ONS GENOEGEN VIERT HELE JAAR 70-JARIG
BESTAAN
Het is feest bij harmonievereniging
Ons Genoegen uit Renswoude, want de
muziekvereniging bestaat 70 jaar. Al sinds
de oprichting speelt de vereniging een
belangrijke rol in het dorp. Wat waren de
hoogtepunten uit die tijd? En is het bespelen
van een instrument in 2020 nog net zo leuk
als toen? Een interview met voorzitter Erwin
Veldhuizen.

Genoegen. Als voorbeeld noemt Erwin het
bevrijdingsconcert met Tony Neef en Linda
Wagenmakers in 2005, de concertreeks
‘Renswoude Musica’ met Do in 2012 en
Charly Luske in 2017 en het kerstconcert
‘The Sound of Christmas’ met Erica Yong
in 2019. “Dit waren de concerten waar het
publiek razend enthousiast over was, waar
we zelf heerlijk hebben gespeeld én waarbij
we samen een mooie voorbereiding hebben
gehad.”
BELANGRIJKE ROL IN HET DORP

“Het bespelen van een instrument is in
al die tijd niet veranderd, maar het soort
concerten wel”, vertelt Erwin enthousiast.
Hij kan het weten, want de 34-jarige
voorzitter speelt al sinds zijn zevende bij Ons

18

Veel
Renswoudenaren
kennen
Ons
Genoegen van Koningsdag, de Nationale
Dodenherdenking en de Sinterklaasintocht,
maar de vereniging is volgens Erwin zoveel
veelzijdiger. “Ons Genoegen speelt al
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vele jaren op een hoog niveau, zo speelt
het harmonieorkest in de top van de
amateurmuziek.” Toch is dit volgens Erwin
geen drempel om lid te worden van de
vereniging. “We hebben muziekopleidingen
in huis waar conservatorium afgestudeerde
docenten de leerlingen lesgeven en het
beste uit zichzelf halen. Al na een paar
maanden kun je gaan samenspelen in een
van de opleidingsorkesten. Op die manier
groei je stap voor stap door naar het
harmonieorkest.”
MEER DAN ALLEEN MUZIEK

Binnen de vereniging is de tijd aan de bar
net zo belangrijk als op het podium. “Dat
is nooit anders geweest en maakt dat de
leden van onze vereniging een hechte band
hebben. Het gaat zoveel verder dan alleen
op woensdagavond de muziek repeteren.
Er ontstonden vele vriendschappen en
mensen trekken zo lang met elkaar op dat
ze elkaar goed leren kennen.” Al tijdens de
opleidingen wordt stil gestaan bij het feit

dat Ons Genoegen een vereniging is. “Niet
alleen individuele muzieklessen, maar
juist veel samen spelen. Dat is waar het
om draait: dat we plezier hebben in samen
muziek maken.”
RECORD AAN NIEUWE LEDEN

Ook al bestaat de vereniging 70 jaar: in 2019
had Ons Genoegen een record aan nieuwe,
jonge, startende leerlingen. Maar het
blijft hard werken aan de zichtbaarheid in
Renswoude, geeft Erwin toe. “Daarom blijven
we samenwerken met verenigingen zoals de
Oranjevereniging en organiseren we grootse
activiteiten in ’t Podium of de sporthal en
intiemere concerten bij het kasteel of in
de wijk. We willen niets liever dan mensen
enthousiast maken voor muziek. Of dat nu
als muzikant is, als toehoorder, als leerling,
als sponsor of donateur. Daarvoor zullen we
steeds meer zichtbaar moeten zijn, zodat
we steeds meer en steeds nieuwe mensen
kunnen verwelkomen bij onze concerten.”

EM Pater

NIEUW

GLAZEN
SCHUIFWANDEN

* ZONNESCHERM
* ROLLUIK
* MARKIEZEN
SCREENS HORREN
ROLGORDIJNEN
*
*
*
* HOUTEN JALOEZIEËN * PLISSEGORDIJNEN
EMPATER23@GMAIL.COM | 06 416 313 97
SPIKHORST 6 | RENSWOUDE
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KOERSBALLEN EN DYNAMICTENNIS BIJ
SPORTVERENIGING RENSWOUW
SPORTVERENIGING RENSWOUW (SV) EN SWO
STARTEN 5 MAART MET KOERSBALLEN EN
DYNAMICTENNIS IN SPORTHAL DE HORKHORST.

Koersbal is van oorsprong een Australische
sport en lijkt enigszins op “jeu de boule”.
Omstreeks 1980 is de sport overgewaaid
naar Europa. Bewegen is gezond en daarom
wordt in het kader van ” Meer bewegen voor
Ouderen ” steeds meer koersbal gespeeld.
Koersbal is een balspel dat binnen wordt
gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter. Er
spelen 2 personen tegen elkaar. De ene
persoon met 4 zwarte en de andere met 4
bruine ballen. De bedoeling van het spel is,
net als bij “jeu de boules ” om de ballen naar
het witte doelballetje te rollen. De ballen

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

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

FROMAGERIE

de Jean

Servir, adorer, apprécier!
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rollen echter niet in een rechte baan , maar in
een boog. Dit komt omdat het zwaartepunt
van de koersballen niet in het midden zit.
Daardoor is koersbal leuk , maar zeker in het
begin ook moeilijk. Iedereen kan het leren
en zal gauw ervaren dat koersbal vooral een
gezellig maar ook een verrassend spel is.
Er is geen kracht voor nodig zodat iedereen
gelijke kansen heeft.
Dynamictennis is een relatief jonge
racketsport geschikt voor iedereen vanwege
het lichte materiaal waarmee gespeeld
wordt. Het is gemakkelijk aan te leren en
attractief voor alle leeftijden. Mannen en
vrouwen spelen met en door elkaar. Omdat
er gespeeld wordt met lichte materialen zijn
blessures een uitzondering en is de sport op
gevorderde leeftijd goed vol te houden.
INFORMATIE

We starten op donderdag 5 maart van 14.0015.00 uur in Sporthal de Hokhorst. alle
materialen om Koersbal of Dynamictennis te
spelen worden verzorgd door de SV. U hoeft
alleen maar (binnen)sportschoenen en een
goed humeur mee te brengen.
De kosten voor deze sporten zijn € 3,- per
keer inclusief een kopje koffie of thee. Een
10-strippenkaart à € 25,- is ook mogelijk.
Uiteraard ook incl. koffie/thee.
Dynamictennis kan ook donderdags van
19.00-20.00 uur in sporthal gespeeld
worden. Deze aanbieding geldt tot en met
juni 2020.
Meer info: Astrid Krauts, tel 033-2778898
of via de mail a.krauts@swo-sr.nl of bij
secretaris van de SV Christianne Geerdes
secretaris@svrenswouw.nl of 06-50263612.
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WAARDERING VOOR INZET VRIJWILLIGERS
DORPS RUN RENSWOUDE
In het sportcafé van sporthal “de Hokhorst”
was het donderdagavond gezellig druk. Daar
werd door het bestuur van de Stichting
Dorps Run Renswoude de vrijwilligersavond
georganiseerd. Ieder jaar, tijdens die run kan
de organisatie rekenen op de inzet van zo’n
100 vrijwilligers als verkeersregelaars, de
inschrijftafels, verzorgingsposten, uitzetten
start- en finishparkoers etc.
Bij binnenkomst was het sporthalbeheerder
Hans Veldhuizen, ook deeluitmakend van
de organisatie, die consumptiemunten
uitdeelde en de eerste reacties van de
binnenlopende gasten was: “Het ruikt hier
goed”. Dat was ook niet zo vreemd want
op een aantal tafels stond een uitgebreid
stamppotbuffet opgesteld wat beschikbaar
was gesteld door Restaurant “de Kromme
Hoek” uit Scherpenzeel.
Het was voorzitter Adriaan Hosang die
opmerkte: “Dames en heren of beter gezegd
vrijwilligers, allemaal heel hartelijk welkom
op de vrijwilligersavond. Op deze manier
kunnen wij iets terugdoen voor uw inzet als
vrijwilliger op de 1e zaterdag
in november. Uw inzet is erg
belangrijk en wij zijn daar dan
ook bijzonder blij mee”.
Hosang zette ook Erik van
Voorthuizen in het zonnetje.
Hij begreep goed dat Van
Voorthuizen daar niet echt op zat
te wachten, maar bedankte hem
voor zijn enorme inzet op het
gebied van sponsoring. “Erik, ik
was soms al blij als ik een sponsor
had die € 50,-, €100,- of soms

€ 500,- had weten te strikken. Jij bent er in
geslaagd om een aanstal sponsorcontracten
– want zo wordt er tegenwoordig gewerkt – af
te sluiten waardoor we zeker weten dat onze
Dorps Run Renswoude nog diverse jaren
door kan gaan. Heel veel dank daarvoor”.
Voor Erik had Hosang, bij wijze van grap
een mooi nieuw T- shirt wat destijds, rond
de 25e Halve Marathon was gegeven aan
iedere deelnemer. Erik kon deze geste wel
waarderen.
Tot slot wees Adriaan Hosang er op dat het
voor hem de laatste keer was dat hij als
voorzitter van de organisatie hier zou staan.
Na 35 jaar vond hij dat een ander deze taak
wel over kon nemen.
Renate Lagerweij bedankte Adriaan Hosang
voor z’n langdurige inzet en wees er op dat
men hem, in klein comité, met een dinerbon
al bedankt had. Een applaus onderstreepte
de waardering en meteen daarna was
het tijd voor het fantastische lekkere
stamppottenbuffet. Iedereen liet zich dat
goed smaken. Het was gezellig en sfeervol.
Ook werd Robert Dirksen bedankt voor zijn
inzet rond de Dorps Run Renswoude.

Heijink & Me ure

Echtscheiding

advocaten
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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Hage Nap
Molenstraat 10a
3927 AC Renswoude
Tel:
0318 - 57 35 38
Mob: 06 - 149 636 02
info@napschilderwerken.nl
www.napschilderwerken.nl

binnen- en buitenschilderwerk
glasweefsel-, behang- en sauswerk
beglazing
meerjarenonderhoudsplan schilderwerk

SNEL AANNEM

Verkoop Aankoop
Taxaties Woningen
n

n

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

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

Parkietjes

de heraut

Kringloopwinkel Renswoude
Vanaf heden is het niet meer mogelijk om uw
meubels gratis aan te bieden. Omdat wij nu moeten
betalen voor het afstorten van de meubels vragen
wij vanaf heden een kleine vergoeding.
• Kleinere spullen nemen wij aan GRATIS als het goed
gekeurd is
• Grotere meubels zoals kasten, banken en bedden
vanaf € 10.00
• Voor het ophalen aan huis €25,00 per stuk.
• Voor Bezorgen op huisadres binnen 5 kilometer
20.00 euro verder op afspraak.
U kunt uw meubels aanbieden tijdens onze
openingstijden.
Omdat we de afgelopen jaren overspoeld worden
met meubels die bij ons pand worden neergezet
hebben wij sinds kort een camera opgehangen om
dit te voorkomen.
Openingstijden:
• Donderdag van 14:00 tot 17:00 uur
• Vrijdag van 10:00 tot 18:00 uur
• Zaterdag 10:00 tot 12:00 uur.

Grandcafe voor volwassenen met hersenletsel
Dinsdag 25 februari vindt wederom het Grandcafé
NAH plaats. Volwassenen met NAH kunnen tussen
19.30 en 21.30 uur binnenlopen in De Breehoek te
Scherpenzeel. Voor nadere info:
Hedie Niemeijer via grandcafenah@gmail.com

UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude REDACTIE- EN 
ADVERTENTIEADRES: Gerbert van Donselaar, 06 - 24 50 74 13
E-MAIL: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL 

UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DINSDAG 3 MAART
VÓÓR 19.00 UUR

Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten, na
een telefoontje wil ik ze bij u ophalen 0628449019
Ook stoere kinders moeten naar bed!
Wil graag er voor ze zijn als u even buiten de deur
wilt gaan. Ik rook niet, leeftijd, 16 jaar.
bel gerust; 06-10844593.
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