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Gemeentenieuws (11 maart 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 is er geen
spreekuur: 25/03, 27/05, 10/06

Evenementenkalender
6 april
Officiële heropening sporthal
13 april
Voorjaarsconcert Ons Genoegen
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl

Collectevergunningen
10 t/m 16 maart Amnesty International
17 t/m 23 maart Reuma Nederland
Ventvergunning
4 t/m 16 maart St. De Schutse – verkoop
stroopwafels

Voornemen vertrokken naar Land Onbekend
Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken is gebleken dat onderstaande persoon niet
meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven
staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om van de
onderstaande persoon gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land.
Geslachtsnaam en voorletters-Datum voornemen
•
Orens, C.V.J. –04-03-2019
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.
Waarom geen burgerlijke stand meer in de Heraut
Sinds mei 2018 wordt het overzicht van de burgerlijke stand niet meer gepubliceerd in de
Heraut. Af en toe ontvangen wij nog vragen waarom dit overzicht van geboorte-, huwelijksen overlijdensaangiften niet meer gepubliceerd wordt in de Heraut.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
toepassing. Deze verordening houdt o.a. in dat de gemeente persoonsgegevens alleen mag
gebruiken als deze nodig zijn voor het uitvoeren van een wettelijke taak. Publicatie van
burgerlijke stand gegevens is geen wettelijke taak. Het publiceren van geboorte-, huwelijksen overlijdensgegevens is een privé aangelegenheid. U kunt er zelf voor kiezen om deze
gegevens te publiceren.
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Belastingaanslagen 2019 verstuurd
In de laatste week van februari zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2019
verstuurd. Het opleggen van de aanslag, het innen van de gemeentelijke belastingen en de
waardebepaling in het kader van de Wet woz wordt verzorgd door medewerkers van de
gemeente Veenendaal. Hebt u vragen over uw aanslag, kijk dan goed op de achterzijde van
uw aanslagbiljet. Daar staat aangegeven hoe en wanneer u nadere informatie kunt krijgen.
Medewerkers van de gemeente Veenendaal houden op 6 en 13 maart en op 10 april van
9.00 tot 12.00 uur spreekuur in het gemeentehuis van Renswoude.
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, Dorpsstraat 4 te
Renswoude, tel.nr. 0318-578150.
Breng bewust uw stem uit. Kijk op www.kiesjouwutrecht.nl voor meer informatie over de
Provinciale Statenverkiezingen en op www.waterschapsverkiezingen.nl voor meer
informatie over de waterschapsverkiezingen. Op beide websites staan links naar
stemhulpen, deze kunt u invullen om een advies te krijgen over uw stem.
JIJ KOMT TOCH OOK STEMMEN? IEDERE STEM TELT!
Plaats: Renswoude
Datum: 4 maart 2019

De burgemeester voornoemd,
P. Doornenbal – van der Vlist
Renswoude, 11 maart 2019
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Aan alle 18 jarigen die voor het eerst mogen stemmen
Op woensdag 20 maart a.s. worden de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten
van Utrecht en de leden van het waterschap Veluwe en Vallei gehouden. Voor jou is het de
eerste keer dat je mag stemmen. Je hebt daarvoor twee stempassen thuisgestuurd
gekregen. Ik hoop dat je gebruik gaat maken van het voorrecht om te mogen stemmen. In
Nederland vinden wij het vanzelfsprekend om te mogen stemmen, maar dat is in lang niet
alle landen een grondrecht. Maak dus gebruik van dit recht en laat jouw stem meetellen.
In onze gemeente zijn er drie stembureaus. Je kunt op 20 maart in alle drie terecht om jouw
stem uit te brengen van 7.30 tot 21.00 uur. Neem daarbij jouw stempassen en
identiteitsbewijs mee.
Tot ziens in één van de stembureaus!
P. Doornenbal-van der Vlist
WhatsApp Buurtpreventie / Nextdoor
In de afgelopen weken hebben meerdere huishoudens in Renswoude een brief ontvangen
over Nextdoor. Dit is een online besloten buurtapp. Doordat het woord ‘buurtapp’ gebruikt
wordt, dacht een aantal inwoners dat dit te maken heeft met de in 2017 opgezette
Whatsapp Buurtpreventie-groepen in Renswoude. Dit is niet het geval, dit heeft niks met
elkaar te maken. Het leek ons goed om u hiervan op de
hoogte te stellen.
Mocht u nog geen deelnemer zijn van de WhatsApp
buurtpreventiegroepen in Renswoude, dan kunt u zich
aanmelden via www.renswoude.nl/buurtpreventie

Maatschappelijk werk in de bibliotheek
Algemeen maatschappelijk werk (AMW) is voor mensen die
tijdelijk hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld bij spanningen in het
gezin, opvoedingsvragen, depressieve klachten,
Ik ben nu al 2 jaar verdrietig over het
geldproblemen, rouwverwerking, relatieproblemen
verlies van mijn moeder? Is dat wel
of echtscheiding.
normaal?
Onze maatschappelijk werker, Liesbeth Bouman, is elke eerste vrijdag van de maand van
9.00 tot 10.00 aanwezig in de bibliotheek voor een vrijblijvend gesprek. U kunt haar ook
bellen op nr. 06- 30149978.

Renswoude, 11 maart 2019
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Groot onderhoud voor provinciale weg (N224) door Renswoude
e

e

In het 2 en 3 kwartaal van 2020 gaat de provincie Utrecht groot asfaltonderhoud uitvoeren aan de N224 in
Renswoude, tussen Scherpenzeel en Veenendaal-De Klomp.
Gelijktijdig wordt een aantal maatregelen gerealiseerd om de verkeersveiligheid en het fietsnetwerk te
verbeteren. Het gaat daarbij om:
 het aanbrengen van bermverharding buiten de bebouwde kom;
 het aanbrengen van een dubbele doorgetrokken streep tussen de oostelijke komgrens en de Veenweg;
 het verduidelijken van de voorrangssituatie bij de zijwegen ‘Het Binnenveld’, ‘Kastanjelaan’ en ‘Kerkstraat’.
 het verduidelijken van de zichtbaarheid van de voetgangersoversteekplaatsen binnen de bebouwde kom.
 het toevoegen van fietsparkeercapaciteit bij de haltes ‘Barneveldsestraat’ en ‘Kerkstraat’.
 het realiseren van een fietspad in twee richtingen aan de noordzijde van de N224 tussen de
Ubbeschoterweg en de rotonde met de Veenweg.
Voorafgaande aan de uitvoering in 2020, moet er het nodige worden geregeld en voorbereid.
Het regelen en voorbereiden gaat binnenkort van start. Het betreft de volgende zaken:
Bestemmingsplanwijziging: Om het fietspad mogelijk te maken, is er een wijziging nodig in het
bestemmingplan van Renswoude. Hiervoor is een verzoek ingediend bij de gemeente en dit verzoek wordt
besproken in de vergadering van de raadscommissie Samenleving en Financiën op maandag 11 maart
2019.
e

Graven van proefsleuven: In de 2 helft van maart 2019 worden op 12 locaties proefsleuven gegraven. Het
gaat om locaties in de kern van Renswoude, tussen Groot Overeem en de Ubbeschoterweg. De
werkzaamheden worden gedurende twee avonden en nachten uitgevoerd waarbij het fiets-/voetpad wordt
afgesloten. Fietsers en voetgangers worden gedurende de afsluiting veilig over de rijbaan geleid. De
proefsleuven worden gegraven om precies te kunnen zien wat er in de grond zit en hoe de kabels en
leidingen lopen.

Onderzoek naar verbeteren oversteekbaarheid: Tijdens het groot onderhoud worden maatregelen getroffen
om de oversteekbaarheid te verbeteren/veiliger te maken. De provincie onderzoekt of er ook in 2019 al
tijdelijke maatregelen genomen kunnen worden die het oversteken van fietsers en voetgangers
makkelijker en veiliger maken.

Werkzaamheden kabels en leidingen: Vanaf de zomer van 2019 tot en met het voorjaar van 2020 gaan de
netwerkbeheerders (glasvezel en water) aan de slag met het aanleggen/verleggen/renoveren van hun
kabels en leidingen. Door diverse werkzaamheden in eenzelfde periode uit te voeren, is er minder
langdurige hinder voor het verkeer en de omgeving.

Werkzaamheden riolering: In het voorjaar van 2020 gaat de provincie Utrecht het riool langs beide zijden
van de weg renoveren. Tijdens de werkzaamheden blijven alle panden bereikbaar.

Informatievoorziening: Via de Heraut zullen we u regelmatig informeren over de voortgang van de
werkzaamheden. Voorafgaande aan het groot onderhoud in 2020 zal de provincie ook andere kanalen
inzetten om bewoners en weggebruikers tijdig te informeren over de verkeersmaatregelen en de
bereikbaarheid.
Met vragen of voor meer informatie kunt u terecht bij info@provincie-utrecht.nl


Renswoude, 11 maart 2019
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Vooraankondiging officiële heropening sporthal De Hokhorst i.c.m. informatiemarkt
Zaterdag 6 april a.s. van 14.30 tot 18.00 uur - Zoals eerder gemeld is de nieuwjaarsmarkt
begin dit jaar niet doorgegaan vanwege de brand in sporthal De Hokhorst. De sporthal is
inmiddels weer in gebruik genomen. De afgelopen weken hebben sporthal De Hokhorst,
Sportvereniging Renswouw en de gemeente Renswoude om tafel gezeten voor het plannen
van de officiële heropening van de sporthal. Het programma is in hoofdlijnen klaar.
Inwoners (jong en oud) kunnen tijdens deze opening kennis maken met (en deelnemen aan)
de verschillende sportactiviteiten die gedurende het jaar plaatsvinden in de sporthal.
Daarnaast wordt er een informatiemarkt gehouden over alles wat Renswoude te bieden
heeft op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Alle verenigingen/stichtingen in
Renswoude hebben afgelopen week een uitnodiging gekregen voor deelname aan de
informatiemarkt. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen en u wilt wel deelnemen aan de
informatiemarkt dan kunt u dit doorgeven via a.eilander@renswoude.nl of via 0318-578152.
Ook worden de sporters gehuldigd die het afgelopen jaar een bijzondere prijs hebben
gewonnen.
In de volgende Heraut volgt de officiële uitnodiging.

Raadscommissie Algemeen Bestuur en Sociaal Domein (AB&SD)
Op dinsdag 12 maart a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie AB&SD. Deze openbare
vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling verslag en besluitenlijst 5 februari 2019
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Presentatie GGD regio Utrecht
6. Voorstel tot vaststelling van het beleidsplan Sociaal Domein (presentatie)
7. Stand van zaken overige projecten
1. Regio FoodValley
2. Brandweerkazerne
8. Rondvraag
9. Sluiting

Renswoude, 11 maart 2019
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Raadscommissie Economie en Financiën (EF)
Op maandag 11 maart a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie EF. Deze openbare
vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling verslag en besluitenlijst 6 februari 2019
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Voorstel tot instemming met de ontwerp-begroting 2020 en met de
begrotingswijziging 2019 Afval Verwijdering Utrecht
6. Voorstel tot vaststelling van de nota reserves en voorzieningen 2019
7. Voorstel tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan Fietspad N224
8. Voorstel tot vaststelling van de huurverhogingen 2019
9. Stand van zaken overige projecten
1. Regio FoodValley
2. Gemeentelijke huisvesting
3. Beekweide
4. Bedrijventerreinen
10. Rondvraag
11. Sluiting

Raadscommissie Ruimte en Duurzaamheid (RD)
De vergadering van de raadscommissie RD op donderdag 14 maart a.s. zal geen doorgang
vinden. De agendapunten van deze commissie zijn toegevoegd aan de agenda van de
commissie Economie en Financiën.
Energy Game
Heel Nederland staat voor een grote opgave om
klimaatverandering tegen te gaan en onze
energievoorziening duurzamer te maken. Dat betekent
dat we kolen- en gascentrales moeten vervangen door
windmolens, zonne-energie of biomassa. Het probleem
daarbij is dat grote elektriciteitscentrales ver weg staan
en dat we de nadelen niet direct zien. Duurzame energie
moet lokaal worden opgewekt en dus moeten we in onze directe leefomgeving er ruimte
voor vrij maken. De afwegingen rondom duurzame energie zijn ingewikkeld. Hoeveel geld is
het ons waard? Wat kunnen we zelf kleinschalig doen, bijvoorbeeld door huizen te isoleren,
en voor welk deel zijn we afhankelijk van grote windturbines of zonnevelden?
Renswoude, 11 maart 2019
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Om ons meer inzicht te geven in die afwegingen heeft de Hanzehogeschool Groningen een
spel ontwikkeld. Op de plattegrond van Renswoude spelen we het spel en moeten we
proberen Renswoude duurzaam te maken en tegelijkertijd ervoor zorgen dat Renswoude
een prettige plaats blijft om te wonen. Elektriciteit moet betaalbaar blijven, maar we willen
ook elektriciteit als het niet waait of als de zon niet schijnt.
Samen gaan we die ingewikkelde puzzel leggen en we hopen er veel van te leren. Elke speler
heeft een eigen rol en moet samen met de andere spelers aan tafel besluiten nemen over de
inzet van duurzame energiebronnen om Renswoude energieneutraal te maken. De winst van
het spel zit in de onderlinge discussie en uitwisseling van meningen. Daarom is het ook
belangrijk dat we verschillende mensen mee laten doen. Naast raadsleden en bedrijven
willen we een aantal inwoners mee laten doen. Heeft u belangstelling?
Dan kunt u zich aanmelden via: b.verhagen@renswoude.nl. Zou u daarbij willen aangeven of
u zich namens een bedrijf of als inwoner aanmeldt? (Het aantal plekken is beperkt).
De bijeenkomst wordt gehouden op 14 maart 2019 in de raadszaal van het gemeentehuis
aan de Dorpsstraat 4. Het begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.
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:
 Evenementenvergunning voor een trekkertrek en tentfeest op 14 en 15 juni 2019 op het
terrein nabij Oude Holleweg 42 en 42a te Renswoude, aangevraagd door de PJGU
Woudenberg e.o (ontvangen op 4 maart 2019);
 Ontheffingen art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak-alcoholische
dranken tijdens de trekkertrek en tentfeest op 14 en 15 juni 2019, aangevraagd door de
PJGU Woudenberg e.o. (ontvangen op 4 maart 2019);
 Evenementenvergunning voor de avondvierdaagse van 4 t/m 7 juni 2019 in Renswoude,
aangevraagd door SV Renswouw (ontvangen op 4 maart 2019);
 Evenementenvergunning voor de koeien voor het eerst dit seizoen weer in de wei op 6
april 2019 op het adres Arnhemseweg 2 te Renswoude, aangevraagd door dhr. E.C.
Blaauwendraat (ontvangen op 25 februari 2019);
 Vergunning voor het organiseren van diverse activiteiten op Koningsdag (27 april 2018)
en Oranjebal XL op 3 mei 2019, aangevraagd door de Oranjevereniging Renswoude
(ontvangen op 25 februari 2019)
 Evenementenvergunning voor het worship evenement ‘Leven door de Koning’ op 28 april
2019 op de locatie (en in de tent) van de Oranjefeesten, aangevraagd door de werkgroep
‘Renswoude op zijn grondvesten’ (ontvangen op 22 februari 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T: 0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl
Renswoude, 11 maart 2019
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Verleende vergunning APV en bijzondere wetten
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Renswoude maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunningen zijn verleend:
 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 (verzonden op 8 maart 2019);
 Ventvergunning voor de verkoop van krentenbrood op 12 en 13 april 2019, aangevraagd
door de Gereformeerde Kerk Renswoude/Ederveen (verzonden op 21 februari 2019).
 Standplaatsvergunning op het Dorpsplein voor de verkoop van violen op 30 maart 2019,
aangevraagd door de zendingscommissie Koepelkerk (verzonden op 21 februari 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T: 0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:
1) Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van vervangende bijgebouwen op het perceel ten
oosten van de woning op het Dijkje 3 te Renswoude (ontvangen op 21 februari 2019);
2) Activiteit ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het realiseren van een bijgebouw
achter de woning op de Barneveldsestraat 22c te Renswoude (ontvangen op 1 maart
2019).
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: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)
RECTIFICATIE - Verleende omgevingsvergunning
In de Heraut van 25 februari 2019 stond dat er een omgevingsvergunning ‘bouwen’ en
‘veranderen monument’ is verleend voor het vergroten en vernieuwen van het bijgebouw achter
de woning op het adres Barneveldsestraat 16 te Renswoude (verzonden op 14 februari 2019).
Dit moet zijn Dorpsstraat 16 in plaats van Barneveldsestraat 16.
Deze omgevingsvergunning ligt 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

Renswoude, 11 maart 2019
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bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8,
3927 ZL in Renswoude).
De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Als u
bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)
Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:
1) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met een bestemmingsplan’: voor het veranderen
van een deel van de kapconstructie van het achterste bedrijfspand op het adres
Utrechtseweg 32b te Renswoude (verzonden op 25 februari 2019);
2) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het uitbreiden van
de voorzijde van de woning en het bouwen van een erker aan deze voorgevel op het adres
Van Deylweg 11 te Renswoude (verzonden op 27 februari 2019);
3) Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een voetgangers-/ fietsersbrug over de watergang
nabij De Hokhorst 4 te Renswoude (verzonden op 27 februari 2019);
4) Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een vervangende stallingsruimte op het adres
Utrechtseweg 32b te Renswoude (verzonden op 4 maart 2019);
5) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het bouwen van
vervangende bijgebouwen op het perceel naast Dijkje 3 te Renswoude (verzonden op 6
maart 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, tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl
Renswoude, 11 maart 2019
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Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is
verleend met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure:
- Activiteit ‘veranderen inrichting’ (wijziging dieraantallen en vervangen luchtwasser) op
het adres Biesbosserweg 20 te Renswoude.
Bovengenoemd besluit ligt vanaf 12 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage op het
gemeentehuis van Renswoude en is in te zien bij de afdeling Omgevingsbeheer op
werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur en op afspraak buiten openingstijden.
Belanghebbenden kunnen bij de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht,
beroep indienen binnen een termijn van zes weken die aanvangt op de dag dat het besluit
ter inzage is gelegd. Het indienen van een beroepschrift heeft niet tot gevolg dat de werking
van dit besluit wordt stopgezet. Een belanghebbende die dit wenst en een spoedeisend
belang heeft, kan naast het instellen van beroep een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005,
3500 DA Utrecht. Aan het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige
voorziening zijn kosten verbonden. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na
afloop van de beroepstermijn. Als gedurende de beroepstermijn echter een verzoek om
voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist. Voor meer informatie: Mw. C.J.M. van den Heuvel
(tel: 0318 – 57 81 61 op ma,di,do/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl)
Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde in
de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
Autobedrijf Booij voor het adres:
Utrechtseweg 22, 3927 AV Renswoude. De melding heeft betrekking op het oprichten
van een garagebedrijf.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het
is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of
beroep in te stellen. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 tot 12.00
uur of op afspraak). Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/
c.van.den.heuvel@renswoude.nl. Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de
Omgevingsdienst regio Utrecht team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 17.00 uur), tel: 088-0225000.


Renswoude, 11 maart 2019
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Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl

Bouwbedrijf Leo Verkerk
info@leoverkerk.nl
03 43 - 41 28 49

www.henkschuurman.nl

Renswoude

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE
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WONINGEN SCHIETEN UIT DE GROND
Het was wethouder Sander van ’t Foort
die op 16 januari het startsein gaf voor de
bouw van 45 sociale huurwoningen en 18
koopwoningen in het herontwikkelingsplan
Taets van Amerongen. Een wijk die volledig
bestaat uit gasloze, duurzame woningen
met nul-op-de-meter.
Wie daar momenteel een kijkje neemt komt
tot de ontdekking dat de woningen als het
ware uit de grond schieten. De medewerkers
van Bouwbedrijf Kreeft hebben de gang er
flink in, dat is wel duidelijk.
Uitvoerder Gert Goor: “We hebben even wat
last van vorst gehad en daardoor zijn we
ongeveer 1½ week achter op het schema.
Begin december 2018 hebben we bronnen
geboord en daarna meteen gaan bouwen.
Zoals je ziet zijn we de wanden en vloeren
prefab en komen van Bruil uit Ede”.
Goot legt uit dat er veel werkvoorbereiding
vooraf gaat aan de bouw, maar dat gaat
gewoon snel. Het loopt allemaal prima en
gelukkig is er een goede bereikbaarheid,
want vergeet niet, we hebben te maken met
veel zwaar transport.
Vraag je Gert Goor wanneer de eerste
huurwoningen opgeleverd worden dan houdt
hij nog even een slag om de arm. Ja, begin
juni de eerste en voor de bouwvakvakantie
nog een aantal.
De betonnen wanden zijn voor een aantal
blokken inmiddels opgetrokken tot aan het
dak. Gert Goor: “Het is de bedoeling dat
de metselaars in week 14 beginnen. In mei
staat ook het straatwerk in het kader van het
woonrijpmaken op de planning”.
De nieuwe woonwijk wordt ontwikkeld door
het gemeentelijk woningbedrijf Renswoude,
gemeente Renswoude en BPD.

De oude woningen in de Taets van
Amerongenweg, uit de jaren vijftig, hebben
plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Op deze
plek worden meer woningen dan voorheen
gerealiseerd. Er worden bijna driemaal zoveel
woningen gerealiseerd als voorheen. De 45
sociale huurwoningen en 18 koopwoningen
zijn allemaal duurzaam en ‘nul op de meter’.

(H)EERLIJKE KIP IN RENSWOUDE
(h)Eerlijke kip rechtstreeks van de boer
dat kan bij Kip van de boer-Veldhuisen
Scharrelkip uit Renswoude. Kuikens met
een Beter Leven keurmerk. Een van de eisen
is bijvoorbeeld minder dieren in de stal wat
positief bijdraagt aan de kwaliteit van het
leven en de gezondheid van het kuiken.
Brasserie De Kraai in Renswoude neemt
nagenoeg alle producten af van boeren
en leveranciers in de regio en staat garant
voor kwalitatief (h)eerlijke producten tegen
een aantrekkelijke prijs. Hierbij wordt
samengewerkt met Coöperatie Boerenhart.
Zo worden in De Kraai het verse boerenijs
en de zuivelproducten gebruikt van Kees en
Dikkie van Ginkel van IJs- en Zuivelboerderij
De Kleine Hope uit Renswoude.
Niets is mooier dan een directe lokale
samenwerking. Sinds deze week levert Erik
van Veldhuisen zijn kip ook aan Brasserie
De Kraai. Op maandag 4 maart heeft Erik in
Brasserie De Kraai de eerste kip overhandigd
aan Iris Uittenbogaard, bedrijfsleidster van
De Kraai. Iris geeft aan blij te zijn met deze
samenwerking omdat De Kraai waarde hecht
aan kwaliteit en regionale producten hoog in
het vaandel heeft staan; “De kip gebruiken
wij in onze huisgemaakte saté en uiteraard
voor onze broodjes hete kip. Het gebruik van
(h)eerlijke producten komt echt terug in de
smaak”. Ontdek en proef zelf het verschil.
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Van maandag 4 maart 2019 tot en met zaterdag 4 mei 2019
kun je bij Coop van Beek Renswoude sparen voor ons
WelkomstPakket. Bij besteding van €10,- aan boodschappen,
ontvang je een spaarzegel.

Coop van Beek Renswoude
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Emte van Beek Renswoude wordt Coop!
Vrijdag 15 maart sluit onze winkel om 18:00 uur om voorbereidingen
te treffen voor Zaterdag 16 maart, want dan worden de laatste
artikelen die dan nog in de winkel staan verkocht met 50% korting.
We sluiten die zaterdag om 13:00 uur, om te beginnen met de
verbouwing naar COOP.

Coop van Beek Renswoude
15
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EEN HUISARTS IS OOK MAAR EEN MENS
De Renswoudse huisartsen Jos en Pauline
Dirven stoppen per 1 april met hun praktijk,
dan neemt huisarts Martijn Sonnenberg het
stokje over.
Pauline Dirven studeerde geneeskunde in
Utrecht en Jos in Groningen. Via een zus van
Pauline, die in Groningen studeerde kwam de
vraag of Jos nog een plek in z’n auto had om
Pauline met een vriendin mee te nemen naar
de wintersport in Oostenrijk. Dat gebeurde.
Pas 10 jaar later hebben ze elkaar weer
ontmoet.
Jos Dirven: “In het najaar van 1989 kregen we
via een huisartsenbemiddelaar een bericht
dat in Renswoude een nieuwe huisarts
gezocht werd.”
Jos en Pauline gingen op 2 april 1990 van start
met hun praktijk. Nadat huisarts Ter Velde
gestopt was moesten er twee huisartsen
komen.
Pauline werd daarmee ook de eerste
vrouwelijke huisarts in Renswoude! Een

r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt ab a
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monebeijer.nl

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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vrouwelijke huisarts was in die tijd nog
ongewoon. “Voor menigeen was dat wel even
wennen in Renswoude.”
Jos Dirven: “Als je moet starten komt
allereerst de vraag, waar beginnen we met
onze praktijk. Dat werd in een accommodatie
achter de voormalige slagerij Van Eck, aan de
Dorpsstraat. Daarna kwam de vraag, waar
gaan we wonen. Er was geen huis te vinden,dat
moest je zelf maar regelen”. Op een gegeven
moment kwam Huize Nooitgedacht te koop.
“Ja, het was wel een rare start, je begint met
niets”, vult Pauline aan.
Vraag je Jos wat het mooie van huisarts is,
dan is zijn reactie: “Dit beroep brengt veel
disciplines bij elkaar. Je moet van alle markten
thuis zijn. Je bent huisarts maar je hebt ook
een “winkel”. Een huisarts moet van ‘alles’ iets
weten. “Het mooie van een huisartsenpraktijk
tegenwoordig is, dat je met meerdere artsen
onder één dak zit. Dus zijn er ook meerdere
huisartsen met een speciaal aandachtsgebied
in de groepspraktijk”, aldus Pauline.
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Ze is blij dat ze 20 jaar consultatiebureauwerk
heeft gedaan. “Dat is zo mooi, eerst heb je
een patiënt die zwanger is, dan de controle
daarop en dan doe je de bevalling en volg je
het kindje op het consultatiebureau. Dit is nu
echt gezinsgeneeskunde”.
Terugkijkend op al die jaren als huisarts
zegt Jos: “Je moet bijblijven en steeds meer
cursussen volgen. Het gevolg is ook dat je
steeds meer apparatuur erbij krijgt waarvan
je de werking dan wel onder de knie moet
hebben”.
Pauline merkt op: “We wilden ook zoveel
mogelijk zelf kunnen doen”.
Direct reageert Jos en zegt: “Het vak is
intensief met een plezierige drukte. We gingen
in de praktijk vooral de bekendste chronische
ziekten in kaart brengen om groepen van
patiënten beter in beeld te krijgen”.
Als Pauline terugdenkt aan die tijd van
weleer dan was het wel heel druk. De tijd
waarin de huisarts ook ’s nachts uit bed werd
getrommeld en de weekenddiensten om de
week!
EERSTELIJNS GEZONDHEIDSCENTRUM

In 2004 ontstond het idee, zo vertelt
Jos, om een ander praktijkgebouw te
betrekken. “Vanaf 1990 werkten we al
met een hometeam. We dachten aan een
gezondheidscentrum met daarin meerdere
disciplines ‘onder één dak’. Na een lange
aanloop van initiatieven was er in 2015 een
doorbraak met Frank van Woerden. Dankzij
de inzet van burgemeester Hugo Schorer
en later ook Wilke Dekker is het gelukt en
op 1 september 2017 was de opening van
Gezondheidscentrum “de Taets” een feit.”
Pauline: “Jos heeft er heel veel voor gedaan,
een hele zomer aan gewerkt en zelfs de
vakantie schoot er bij in. We zijn allebei super
blij dat we kunnen werken in een functioneel
gebouw waarbij overal aan gedacht is. Ja, Jos

was de initiatiefnemer en heeft echt veel werk
verzet naast zijn promotie in 2016 en diverse
bestuursfuncties.”
OVERDRACHT

Per 1 april dragen Jos en Pauline de praktijk
over aan Martijn Sonnenberg, die al vier
jaren meewerkt in de huisartsenpraktijk.
Jos: “Af en toe zullen we nog waarnemen en
hand- en spandiensten verrichten.” Pauline:
“Ik begeleid nog een huisarts in opleiding,
tot de zomer. Is Martijn met vakantie
dan springen we nog bij. Het leuke is dat
alle personeelsleden blijven, dus gewoon
vertrouwde gezichten. Eén assistente, Alice
de Ruiter, werkt hier al even lang als wij en dat
is wel bijzonder”.
Er is duidelijk sprake van een goede werksfeer.
Op 6 september staat het echte afscheid
gepland in gebouw ’t Podium. Alle patiënten
krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging.
TERUGBLIK

Jos en Pauline geven aan dat ze altijd hebben
genoten van de weiden en de koetjes in
de Heerlijckheid Renswoude tijdens het
rijden van de visites. Daarom blijven ze hier
voorlopig nog wel wonen.
Pauline denkt vooral terug aan de bevallingen,
die heel mooi waren om te doen, maar soms
ook heel zwaar. Ook een overlijden doet je
soms heel veel. Begin en einde van het leven
maken veel indruk. Je bent niet alleen dokter,
maar ook mens”.
Jos tot slot: “De geneeskunde is een
dagelijkse ontmoeting tussen wetenschap
en vertrouwen. Bij de start bruisten wij van
energie en konden voor ons gevoel alles aan.
Nu, op het einde van de loopbaan is onze
energie misschien wel tanende, maar gaat
de maakbaarheid van het leven soms ook wel
erg ver.”
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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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SPORTHAL UIT AS HERREZEN
Sporthal “de Hokhorst” is weer in bedrijf.
Vreugde dus bij heel veel sporters maar
zeker ook de beheerders van de sporthal
Hans Veldhuizen en Evert van Garderen en
het bestuur van de Stichting Sporthal. Zij
hebben heel veel werk moeten verzetten. In
juli vorig jaar ontstond er ineens brand in de
sporthal, bij werkzaamheden aan de nieuwe
berging aan de kant van het Dickerijsterlaantje.
Aanvankelijk leek het allemaal wel mee te
vallen, maar toen er door de brandweer werd
opgeschaald arriveerden in record tijd een keur
aan brandweerwagens en brandweerlieden.
En ja, er moest natuurlijk geblust worden dus
vanaf een hoogwerker werden liters water
naar binnen gespoten. Als dan het sein “brand
onder controle” gegeven wordt begint het
allemaal pas. Verzekeringsmensen, mensen
van de gemeente, leden van het bestuur van
de sporthal, beheerders en anderen gaan
met elkaar in discussie, vele malen wordt er
overlegd, wordt gesproken over de schade, wat
valt wel en wat niet onder de dekking. En ja, er
lag net een hele nieuwe sportvloer in waar nog
niemand op gesport had. Als adviseur wordt Ron
Pater in de arm genomen, hij had al eerder met
dit bijltje gehakt, namelijk bij een sporthalbrand
in Veenendaal. Ook de gemeenteraad buigt
zich over deze zaak en stelt zich heel positief
en sportief op richting bestuur en sporters.
Want als je dan toch van alles en nog wat moet
vervangen, dan kan je het beste ook meteen het
asbestdak vervangen. Dat moet toch voor 2024
gebeuren. Ook duurzaamheid is bepalend,
dus komt er een nieuw plafond dan ook maar
meteen ledverlichting er in. Ook de wanden van
de sporthal, bestaande uit rode steen, krijgen
een fraaie kleur en als dan alle werkzaamheden
zijn afgerond kon de afgelopen week het sein
gegeven worden de sporthal weer in gebruik te
nemen. Dit tot grote vreugde van de sporters, die

in diverse sporthallen in de regio ondergebracht
waren. Daar op een hele sportieve manier geen
probleem van gemaakt hebben, maar toch veel
liever weer in “de Hokhorst” sporten, in die
vertrouwde, gezellige sfeer van je eigen dorp. Ja,
er komt natuurlijk nog een openingshappening,
daar wordt nu al hard aan gewerkt.

VERKOOP VIOLEN EN POTGROND
Op zaterdag 30 maart verkopen we alle
kleuren en maten violen en potgrond op het
Dorpsplein voor de nieuwe COOP. Vanaf 8.00
uur begint de verkoop. De opbrengst gaat
naar de gemeente opbouw en toerusting in
Albanie. Wees er op tijd bij! Op=op U kunt van
tevoren ook een bestelling plaatsen via de email:
zendingscommissie@hervormdrenswoude.nl
of via tel. nr 0651161779, H. Meijer. We kunnen
de bestelling eventueel ook bij u thuisbezorgen.
De violen zijn van goede kwaliteit en geven gelijk
kleur aan het voorjaar! Tot ziens 30 maart!
Zendingscommissie Koepelkerk, Renswoude.

27 MAART KRAAIENMAALTIJD RENSWOUDE
Het is weer tijd voor een hele gezellige
kraaienmaaltijd! Naast een fantastische maaltijd
halen wij 27 maart Jos Thomasse naar gebouw
Rehoboth in Renswoude! Jos verzorgt een
amusant programma met onze Nederlandse taal
en de daarin veelvuldig gebruikte spreekwoorden
en gezegden als onderwerp. Zoals gebruikelijk
gaan om 16.30 uur de deuren open en om 17.00
uur zal de maaltijd beginnen. Wilt u erbij zijn op 27
maart? Geeft u zich dan schriftelijk op bij Bianca
van de Pol, Tureluurweide 10 of telefonisch bij
Diana Bos. Haar nummer is 06-12856952. Als u
gebruik wilt maken van de haal- en brengservice
vermeld dit dan ook daarbij. Het bestuur van de
Oranjevereniging Renswoude en de vrijwilligers
zien u graag 27 maart voor wederom een
gezellige maaltijd!
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VAN DE BIEB:
KINDERJURY 2019

Vanaf nu is de Kinderjuy 2019 begonnen.
Vanaf 6 maart tot en met 19 mei 2019 vinden
de Leesweken plaats. Kinderen lezen dan
verschillende boeken. In de Stemweek (van
20 t/m 26 mei) brengen zij hun stem uit
via www.kinderjury.nl. In de bibliotheek van
Renswoude komt er voor Jury-leden een
heel leuke en bijzonder activiteit. Welke dat is
houden we nog even geheim, maar dat staat
in de volgende Heraut. Ondertussen kunnen
kinderen die boeken voor de Kinderjury willen
lezen al terecht in de bibliotheek want de
boeken staan klaar.
MAQUETTE VAN HET KASTEEL (EN STRAKS DE
KOEPELKERK?)

In de bibliotheek kunt u vanaf nu tot na de
zomervakantie een maquette van het kasteel
zien (schaal 1:75). Deze is gemaakt door Peter
van den Hoek, die nu bezig is met zijn volgende
kunstwerk, de maquette van onze Koepelkerk.
Op dinsdagmiddag 19 maart tussen 14.00 en
17.00 uur komt hij daar van alles over vertellen
en laten zien. Komt u kijken?

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,
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 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

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.
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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

de heraut
(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.

RONDLEIDING KASTEEL

POEZIE-WEDSTRIJD MOEDER DE VROUW

GITAARLES OP VRIJDAG

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
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.

Het is nu mogelijk ook op vrijdagmiddag
gitaarles te krijgen, de eerste lessen gaan van
start. Bij belangstelling mwieken@gmail.com.
Of kom langs vrijdagmiddag om 15.00 u.

Het is mogelijk om op 16 april een rondleiding
in het kasteel van Renswoude te volgen via
de bibliotheek. Deze rondleiding is echter
al bijna vol maar we gaan voor mei al snel
een nieuwe datum plannen. U kunt zich 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. Aan- (en soms af-)
melden is nodig. Aanmelden t/m 22 maart.

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.

21

de heraut

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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PLATTELANDSDEBAT WOENSDAG 6 MAART

PLATTELANDSDEBATTEN 6 EN 11 MAART
O-gen haalt
buitengebied op

		
de prioriteiten

van

het

Gebiedscoöperatie O-gen organiseert op
6 en 11 maart plattelandsdebatten. De
debatten vinden plaats in de aanloop naar
de Provinciale Statenverkiezingen van 20
maart. O-gen werkt aan een krachtig en vitaal
platteland waarin ondernemen, landbouw
en natuur en recreatie en cultuur goed
samengaan. Tijdens de debatten biedt O-gen
vertegenwoordigers van partijen een podium
om te delen waar de provincies Gelderland
en Utrecht de komende vier jaar aan zullen
werken.
Aan de debatten doen zo’n 25 lijsttrekkers en
lokale politici uit Gelderland en Utrecht mee;
veel lijsttrekkers en gedeputeerden meldden
zich al aan om actief mee te praten. Dit doen
zij aan de hand van prikkelende stellingen over
de vijf centrale thema’s van O-gen: landbouw
en voedsel, natuur en landschap, recreatie
en cultuur, energie en sociale innovatie. De
debatten staan onder leiding van Aart van
Cooten. Communicatieadviseur en journalist
Aart van Cooten was jarenlang verslaggever
bij het Agrarisch Dagblad.
O-gen directeur Gerard van Santen over de
debatten:
‘De provincies hebben een belangrijke stem
in de ontwikkeling van ons platteland, ons
buitengebied. De komende jaren moeten
er veel vragen worden beantwoord over
bijvoorbeeld de komst van windmolens,
zonnevelden
en
kringlooplandbouw.
Uiteindelijk zijn het de inwoners die bepalen
wat er met het buitengebied gaat gebeuren.
Het debat zal de keuzes voor een partij of een
persoon op 20 maart duidelijker maken.’

Boerderij de Weistaar
Rottegatsteeg 6, Maarsbergen
20.00 uur - 21.30 uur (ontvangst va. 19.30 u)
PLATTELANDSDEBAT MAANDAG 11 MAART

Kalverhouderij Beekzicht
Scherpenzeelseweg 45, Barneveld
20.00 uur - 22.00 uur (ontvangst va. 19.30 u)
Dit debat voor de regio’s Foodvalley en
Noordwest Veluwe is een samenwerking met
LTO-Gelderse Vallei en de Gelderse Natuur
en Milieufederatie (GNMF).

HERHALINGSREANIMATIE + AED CURSUS
U kunt weer deelnemen aan een
herhalingscursus
reanimatie
en
AED
(automatische elektronische defibrillatie).
We doen de cursus 3 keer en deze vindt plaats
in de Voorhof op:
donderdag 21 maart,
woensdag 27 maart en
woensdag 3 april, steeds ‘s avonds van 19.30
uur - 21.30 uur.
De opbrengst is voor het jaarproject:
de kinderhospice in Barneveld en onze
Gereformeerde Kerk. Het minimumaantal
deelnemers is 6 personen, als maximum
geldt 9 personen.
Voor deze herhalingscursus wordt een
bijdrage gevraagd van € 17,50 p.p.
De cursus wordt verzorgd door Aart Muit,
bevoegd instructeur Eerste Hulp, Reanimatie
en AED.
Meer informatie en aanmelden kunt u bij
Henny Westland: tel. 0318-572475 of
06-41014345 of e-mail
hj.westland@telfortglasvezel.nl
U doet toch ook weer mee?
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

ZATERDAG 16 MAART 2019 - 14.30 UUR

RENSWOUDE - LELYSTAD '67
ZATERDAG 23 MAART 2019 - 15.00 UUR

UNICUM - RENSWOUDE

www.vvrenswoude.nl
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CHEQUE VAN 4000 EURO VOOR VELUWSE
WENSAMBULANCE

		
Woensdagavond hield Passage, afdeling
Renswoude, haar jaarvergadering.
Na de afhandeling van de huishoudelijke
agendapunten was het tijd voor het project
waarvoor Passage zich steeds drie jaar
achtereen inzet, de Veluwse Wensambulance.
Passage probeert via acties, zoals bijvoorbeeld
de jaarlijkse Opschoonactie, gelden bijeen
te krijgen en die zijn dan bestemd voor het
gekozen project. En dus werd er een cheque
overhandigd aan voorzitter Joey van der
Weide. Uiteraard was die erg benieuwd naar
de hoogte van het bedrag. Toen de cheque
tevoorschijn was getoverd bleek het om €
4.000,-- te gaan en daar was hij toch wel
bijzonder blij mee. Hij bedankte Passage voor
dit mooie bedrag.
Van der Weide vertelde dat de Veluwse
Wensambulance het moet hebben van
cheques, giften en donaties, maar we zijn een
gezonde stichting gaf hij aan. “Elke euro is
nodig om wensen te kunnen honoreren. Iedere
week doen we dat 3 tot 4 keer. Dat kan zijn
nog een bezoek brengen aan een dierentuin of
bijvoorbeeld nog een keertje naar het strand.
Gemiddeld kost het vervullend van zo’n wens €
400,--. Met deze cheque kunnen we dus weer
tien wensen in vervulling laten gaan. Van der
Weide: “We werken met zo’n 140 vrijwilligers,
mensen met een EHBO diploma, reanimatie
en AED, de mensen die achter in de ambulance
zitten hebben IG of verpleegkunde”. Op de
vraag welk gebied de Veluwse Wensambulance
bestrijkt antwoordt Joey van der Weide: “Heel
Gelderland, Utrecht, de Flevopolder en de
omgeving van Zwolle. We doen dat met drie
wensambulances. Hij voegt er nog aan toe dat
iedereen een wens kan indienen, dat moet via
www.veluwsewensambulance.nl en bellen kan
ook, tel. 0618467719.

Hierna zijn het Martin en Emmy van “Koek
en Snoepie”, die voor het podium een soort
snoepwinkel met een keur aan snoepgoed
en attributen van vroeger hebben uitgestald.
Via een quiz maar ook via beelden worden
de dames nog eens aan het denken gezet.
Vragen als “Wat is de naam van dit ouderwets
snoepje?“ en “Hoe heet het fruitmannetje
uit Tiel? “ of “Hoe heette de revue van Willy
Walden en Piet Muyselaar” en snoepjes en
koekjes van vroeger, het was best even graven
in vroeger.

“NIET PERFECT IS OOK OKÉ”
HEB JIJ JE AL OPGEGEVEN VOOR HÉT CHRISTELIJKE
WOMEN-EVENT?

Een dag waarop verbinding, inzicht, openheid
en ontmoeting centraal staan. En wij je willen
bemoedigen en inspireren om je plek in te
nemen en je te laten weten dat je het waard
bent! Je bent een geliefd kind van God!
Kosten bedragen slechts € 12,50
In de ochtend gaan we op een open en
kwetsbare manier kijken wat die titel voor
jou inhoudt. We willen jullie een inkijkje in
jezelf geven door middel van vragen, filmpjes
en leuke maar misschien onverwachtse
opdrachten.
In de middag gaan we op ontspannen en
creatieve manier aan de slag.
* Korte inspiratie wandeling in het Kasteelbos
* Haar advies
* Kleur advies
* En nog meer!
De dag is van 10:00-16:00 uur in gebouw
Rehoboth in Renswoude. Incl. lunch, koffie,
thee, fris en lekkers door de dag heen.
Opgeven kan via www.steadycoaching.nl/
perfect of via info@steadycoaching.nl
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TWEE EXPOSITIES IN DE BIBLIOTHEEK
MAART-APRIL 2019
AAN DE MUUR: DE KUNST VAN IPAD ART

Naast schilderen met olieverf of aquarelleren
kan ook met de iPad kunst gemaakt worden.
Henk Jan Witteveen maakt veel gebruik van
de iPad en legt uit: ‘ Tekenen en ontwerpen
met de iPad was en is voor mij een compleet
nieuwe ervaring. Met mijn vinger maak ik
tekeningen en ontwerpen direct op het
scherm. Zo werk ik veel vrijer en expressiever
dan met traditionele methoden. Deze vorm
van kunst is een bijzondere combinatie van
moderne en primitieve technieken. Tenslotte
kan ik mijn ontwerp uitprinten en inlijsten.’
Tijdens de expositie in Bibliotheek ZOUT in
Renswoude kunt u deze iPad arT bekijken. U
ziet hier landschappen, bloemen, stillevens
en abstracte vormen. Alle werken zijn kleurrijk
en expressief. Henk Jan: ‘ Inspiratie vind ik
in de wereld om mij heen. Vormen, kleuren,
patronen, lijnen, texturen en niet te vergeten
de eindeloze combinatie-mogelijkheden van
al deze elementen.
Vaak begin ik een ontwerp met een
kleurencombinatie en daarna ontstaat er een
landschap of juist iets heel abstracts. Het
handige van een iPad is dat ik overal aan de
slag kan. Het is een heel andere manier van
ontwerpen.’
Bekijk vast deze websites:
www.henkjanwitteveen.simpsite.nl
www.hjwvormenkleur.simpsite.nl
IN DE VITRINEKASTEN:
HUGO STEMPHER EXPRESSIONS IN BRONS.

De start met het maken van bronzen beelden
in 2010 was een toevallige samenloop van
omstandigheden. Ik heb het mezelf eigen
gemaakt en een beetje mee gekeken bij
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collega –kunstenaars.
De eerste resultaten waren verrassend en
daarom is het niet bij deze eerst beelden
gebleven.
De basis en de uiteindelijke vorm van een
onderwerp wordt gemaakt in was, waarna de
bronsgieter aan zet is. Ik noem mijn creaties,
EXPRESSIONS, omdat ik daarmee uiting wil
geven aan mijn beleving, bewondering van
de onderwerpen van de gemaakte objecten,
een vogel, een ander dier of een zeer strak
gestileerde vorm.
In de afgelopen jaren heb ik diverse
opdrachten uitgevoerd. Zoals een aantal
prijzen voor grote kynologische evenementen,
in Nederland maar ook in andere landen zoals
België, Denemarken en Groot Brittannië. Ook
opdrachten van particulieren zijn inspirerend.
De eindfase van het proces, ciseleren en
patineren worden eveneens door mij zelf
uitgevoerd. Zodoende ben ik dus van begin tot
het eind betrokken met handen en ogen aan
het wordingsproces van een EXPRESSION.
Motto:
True style is being about yourself
www.bronsexpressions.nl
De
tentoonstellingen
kunnen
tijdens
openingsuren gratis bekeken worden.

LEZING EN FILMAVOND OVER DE
GREBBELINIE 1939-1940
In 1939-1940 maakte dhr. Schreuder
filmbeelden van de Grebbelinie bij Leusden.
Donderdag 21 maart zijn ze te zien bij het
Grebbelinie Bezoekerscentrum, dat de
oude films liet digitaliseren. Met bezoekers
bekijken en analyseren we de filmbeelden.
De vertoning van de beelden zijn de start
van ‘Kobus 2019’, de tentoonstelling
over de mobilisatieperiode die tachtig
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jaar geleden begon. Honderdduizenden
mannen werden opgeroepen om het land
te verdedigen. Ongeveer 50.000 van hen
kregen een onderkomen aan de Grebbelinie.
Kobus was een fictieve militaire figuur uit
de mobilisatieperiode en staat als één van
de 8 houten soldaten opgesteld bij het
bezoekerscentrum. Tijdens het vertonen
van de beelden hopen we dat bezoekers ons
kunnen helpen analyseren wat we zien. Op die
manier worden de beelden voor ons archief
en de expositie extra waardevol en kunnen
zij worden gebruikt om het verhaal van de
Grebbelinie nog beter te kunnen vertellen.
Het tweede deel van de avond wordt gevormd
door een lezing van Marinus van Santen,
rondleider in Huis Doorn en voormalig docent
geschiedenis. Wonend op loopafstand van
de bunkers en restanten van loopgraven van
de Grebbelinie, werd zijn interesse als kind al
gewekt. Als docent fietste hij regelmatig met
leerlingen naar de Asschatterkeerkade. Ook
de Museumbunker in Leusden zorgde ervoor
dat de leerlingen in hun eigen omgeving
kennismaakten met tastbare overblijfselen
uit de Tweede Wereldoorlog.
Voor de filmvertoning is de expositie van het
bezoekerscentrum geopend. Deze is gratis te
bezoeken bij deelname aan de avond.
De
lezing
en
filmvertoning
zijn
gratis
toegankelijk
voor
Grebbelinie
Paspoorthouders. Zonder paspoort €5 per
persoon.
19:00 Openstelling van onze expositie
19:30 Inloop met koffie en thee
19:45 Inleiding door Bert Rietberg
19:55 Vertonen en analyseren van de
filmbeelden
20:30 Pauze
20:45 Lezing door Marinus van Santen
21:30 Napraten
06 18 30 06 15

ONS GENOEGEN GEEFT VOORJAARSCONCERT
Harmonievereniging Ons Genoegen uit
Renswoude geeft op zaterdag 13 april een
voorjaarsconcert in gebouw ’t Podium aan
de Nijborg 2 in Renswoude. Het harmonieen het leerlingenorkest treden deze avond
op. Op het programma staan onder andere
‘Highdays and Holidays’ van Philip Sparke’,
‘Appalachian Overture’ van James Barnes
en het stuk ‘Piccolo Picante’ van Derek
Bourgeois. Bij dit laatste werk treedt Maaike
van Saane op piccolo als solist op. Na de pauze
speelt het orkest lichte, Zuid-Amerikaanse
Latin muziek. Het concert begint om 20.00
uur, de zaal is om 19.30 uur open. Kaarten
kosten 5 euro voor volwassenen en kinderen
vanaf 12 jaar. Kinderen tot 12 jaar mogen
gratis naar binnen. Kaarten zijn voorafgaand
aan het concert verkrijgbaar aan de deur.
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VEEL ANIMO VOOR KLEINE WINDMOLENS
ONDER AGRARIËRS

en de daadwerkelijke plaatsing.

Onder agrariërs is veel interesse voor
windenergie. Dat bleek uit de grote opkomst
bij de informatiebijeenkomst over kleine
windmolens op 21 februari in boerderij Fortzicht
in Groenekan, waar voor- en nadelen van kleine
windmolens op agrarische bedrijven werden
besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Tijdens de informatiebijeenkomst op 21 februari
namen Marcel van der Voort (WUR) en Tim van
de Kruijs (EAZ) de aanwezigen mee in de wereld
van de kleine windmolens. Dit zijn molens met een
as-hoogte tot 20 meter. Een kleine windmolen
heeft de voordelen van windenergie maar veel
minder impact op het landschap. Beide sprekers
lieten zien dat met een combinatie van zon en
wind een bedrijf een stabielere energieproductie
realiseert. “Hierdoor kunnen bedrijven dan
tot zo’n 60% van de energie die ze opwekken
meteen zelf verbruiken,” vertelt Tim van de
Kruijs. “Met alleen zon blijft dit percentage rond
de 30 steken.” Met een combinatie van wind
en zon kan er op een bestaande aansluiting
meer elektriciteit geproduceerd worden. Een
voordeel want er is geen zwaardere en duurder
aansluiting nodig. “Slechts op 3% van de tijd
geeft een combinatie van zon en wind teveel
elektriciteit,” merkt Marcel van der Voort op.

Omdat er zoveel belangstelling was voor deze
informatiebijeenkomst, is besloten een tweede
bijeenkomst te organiseren. De datum daarvan
is nu nog niet bekend. Houd www.lami.nl in de
gaten of abonneer u op de LaMi-nieuwsbrief via
www.lami.nl/contact.

BUSINESSCASE

Voor een goede businesscase is voldoende wind de
belangrijkste voorwaarde. Een kleine windmolen
moet passen op het bouwblok en passen bij de
bedrijfssituatie. Het is maatwerk. Net als bij zon,
geldt dat de businesscase voor bedrijven met een
verbruik onder de 50.000 kWh eerder sluitend
is. Op een kleine windmolen kan SDE-subsidie
aangevraagd worden. Hou er wel rekening mee dat
er, vanwege deze aanvraag en het feit dat er een
vergunning aangevraagd moet worden, minimaal
een half jaar zit tussen het moment van aanschaf
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EXTRA INFORMATIEBIJEENKOMST

TRAJECT ENERGIENEUTRALE MELKVEEHOUDERIJ

De
informatiebijeenkomst
over
kleine
windmolens is onderdeel van het traject
Energieneutrale Melkveehouderij. In Utrecht
werken de provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie
O-gen
en
Gebiedscommissie
UtrechtWest samen met de agrariërs toe naar een
energieneutrale melkveesector. De inzet is
dat de sector in 2020 een kwart van de elektra
verbruikt van 2014. De rest is bespaard of door
de sector zelf duurzaam opgewekt. Het traject
Energieneutrale Melkveehouderij maakt deel uit
van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie.
De provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen
en Gebiedscommissie Utrecht-West werken
samen aan een krachtig en vitaal landelijk gebied.
Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van
kan genieten en waar ondernemers blijvend een
gezond bedrijf kunnen runnen.

GENIETEN VAN GEZAMENLIJK ETEN
Dinsdagavond was het weer gezellig druk in de
bibliotheek aan de Van Reedeweg waar door de
Senioren Welzijns Organisatie Scherpenzeel –
Renswoude aan senioren weer de mogelijkheid
geboden werd om gezamenlijk met elkaar te eten
voor een hele aantrekkelijke prijs. Iedere laatste
dinsdag van de maand wordt dat met elkaar eten
georganiseerd en zijn het de medewerkers van
Smaakidee uit Renswoude die de aanwezigen een
heerlijke maaltijd voorschotelen. Je opgeven voor
die gezamenlijke maaltijd kan enerzijds via een lijst
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die op de avond, waarop de maaltijd geserveerd
krijgt, invult of via contact met ouderenwerker
Rianne van Ginkel, tel.06-51647525. De meeste
aanmeldingen worden al genoteerd op de avond
waarop men de maaltijd nuttigt. Mevrouw Nieboer
verwelkomde de aanwezigen en hoopte dat het
weer een gezellig maar ook smakelijke maaltijd
zou worden. Na het drankje was het snel tijd
voor het voorgerecht, een heerlijke kipcarpaccio.
Vervolgens was men toe aan de maaltijd met
onder andere aardappelkoekjes, gebakken
aardappeltjes, bloemkool ovenschotel, een fikse
heerlijke gehaktbal en mayonaise. Tijdens de
maaltijd werd bekend dat Selma Göl, die samen
met Francien vele maanden de maaltijden in “het
Trefpunt” had verzorgd om gezondheidsredenen
moest afhaken. Via een kaart met daarop de
handtekeningen van alle gasten werd haar
een hart onder de riem gestoken. Het dessert
bestond dit keer uit bitterkoekjes pudding met
bramensaus. Dit keer waren het Francien en
Harold die de honneurs voor Smaakidee voor hun
rekening namen. En ja, men was weer tevreden
het had lekker gesmaakt. Maar daarnaast was
het ook weer even gezellig, even wat anders dan
bijvoorbeeld in je eentje thuis te zitten eten. Ook
de kans om even snel wat nieuwtjes te vernemen
van deze en gene.

niet leden zijn van harte welkom. Voor vervoer
en informatie kunt u bellen met Gert van de Hoef
secr. tel.0318-572269.

UITNODIGING,PASSAGE LEDENBIJEENKOMST
Datum: 20 maart, Aanvang: 19.45 uur
Locatie: Gebouw Rehoboth Renswoude
Mevr. J. Annema uit Apeldoorn verteld haar
‘’Belevenissen met Bed en Breakfast gasten’’.
Zij heeft 25 jaar ervaring met haar Bed
en Breakfast. Ze vertelt over leuke en
hartverwarmende ontmoetingen met mensen
uit alle werelddelen. Ze had het niet tegen haar
man verteld, dat ze een Bed en Breakfast wilde
gaan beginnen, want ze dacht dan zegt hij nee.
Dus toen de eerste gasten via de plaatselijke
v.v.v aankwamen, was het een totale verrassing
voor haar man, zeker toen de eerste gasten uit
Zweden kwamen en de vrouw ‘s avonds in haar
blootje over de gang liep en haar echtgenote
begroette. Als mevr. Annema gaat vertellen,
dan is ze haast niet meer te stoppen. Met veel
enthousiasme en humor, kan ze zeer boeiend
vertellen. Gasten zijn van harte welkom!

BIJEENKOMST KBO-PCOB SCHERPENZEELRENSWOUDE
U bent van harte uitgenodigd door de KBOPCOB ouderenbond op onze bijeenkomst
donderdag 21 maart, aanvang om 14.30 uur in
gebouw Philalethes (achter de Hervormde Kerk)
te Scherpenzeel. De middag wordt verzorgd
door medewerkers van de Christelijke Blinden
Bibliotheek uit Ermelo. Het onderwerp “Een
andere kijk op lezen”. Zij vertellen over hun
werk, waar men heel veel boeken en tijdschriften
in spreekt op Cd’s en andere geluidsdragers. Het
beloofd een informatieve middag te worden. Ook
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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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SWO- fietsclub “Samen Op Stap”.
Er is weer ruimte in ons ledenbestand,
tijd om u aan te melden als lid van onze
advocaten
groep.
We zijn een gezellige en leuke groep
Echtscheiding
Boedelscheiding
Alimentatie
senioren waarbij u zich direct thuis zult
voelen.
Bewoners
en personeel van De Kleine Meent Te koop:
Donkerbruin
lederen sta-op stoel (met
Betaalbare
deskundigen
Voor informatie
contact op met
bedanken
de neem
Gereformeerde
Kerk voor het 2 motoren + sta-op hulp) i.z.g.s.; Groen leder
Informeer naar onze scherpe tarieven, en bel 0318 - 57 55 00
onze secretaris dhr.dat
A. Maat,
telefoon ontvangen
herfstbloemstuk
zij mochten
uit Bankstel (2 1/2 zits) i.z.g.s. voor de prijs van
of rechtstreeks met Mr. Meure onder 0318 - 57 09 90
handen
van of
Gert
v.d. Hoef
€75,00. Info (na 18.00 uur) 0318 - 57 29 30
033.2778688
e-mail:
a-maat@ziggo.
Bewoners
De Kleine
nl en als nieuw
lid kuntMeent
u dan dit jaar al
De4Gereformeerde
kerk
verkoopt geen kerstmet ons meefietsen.
De Hooge Hoek
- 3927 GG Renswoude
- www.heijinkenmeure.nl

Heijink & Me ure

Parkietjes

Parkietjes

bomen dit jaar.
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dagen komt over 3 weken uit. DINSDAG 19 MAART
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Inleveren dinsdag 11 december vóór 19.00 uur.
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