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Gemeentenieuws (25 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.

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

Collectevergunningen
Spreekuur burgemeester
24 t/m 30 maart ZOA
Elke maandag van 11.00 - 12.00 uur
31-03 t/m 06-04 Fonds Gehandicaptensport
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
Besluit vertrokken naar Land Onbekend
Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet
meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven
staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om van de
onderstaande personen gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land.
Geslachtsnaam en voorletters- Datum voornemen
 Bombala, P- 13-02-2019;
 Chrapan, M- 13-02-2019.
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes
weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.
In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:
 Uw naam ,adres, datum en ondertekening;
 Een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is;
 De reden waarom u bezwaar instelt.
Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt, kan bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een voorlopige
voorziening ingediend worden, Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het adres daarvoor is
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
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UITNODIGING
Officiële heropening sporthal De Hokhorst
‘Ontdek en beleef wat Renswoude te bieden heeft
aan sport, cultuur en welzijn’

6 april 2019
14.30 - 18.00 uur

Graag nodigen we u uit voor de officiële heropening
van sporthal De Hokhorst
op zaterdag 6 april a.s. van 14.30 tot 18.00 uur.
Tussen 14.30 en 16.30 uur kunnen jong en oud actief kennismaken met de
verschillende sporten* die gedurende het jaar plaatsvinden in de sporthal.
Op de informatiemarkt kunt u ervaren wat Renswoude te
bieden heeft op het gebied van sport, cultuur en welzijn.
Om 16.30 uur is er een officieel gedeelte met toespraken
en de huldiging van de sporthelden van Renswoude in 2018.
Aansluitend kan er weer gesport worden tot 18.00 uur.
Wij zien u graag op 6 april a.s.
Hartelijke groet,
Bestuur sporthal de Hokhorst
Bestuur Sportvereniging Renswouw
Gemeentebestuur Renswoude
* volleybal, gymnastiek, badminton,

zaalvoetbal, darten en touwtrekken.
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Dorpsteam: in het kort
Met vragen of problemen rond ondersteuning, zorg of
opvoeden & opgroeien kunt u terecht bij het
Dorpsteam Renswoude. In het Dorpsteam werken verschillende professionals samen om
ondersteuning en zorg te bieden in de thuissituatie. Het team is opgezet voor alle leeftijden.
Als inwoner van Renswoude hoeft u niet langer allerlei verschillende instanties te
benaderen. Het Dorpsteam coördineert de zorg en ondersteuning en kan snel handelen.
Deskundigheid op de verschillende vlakken
Alle leden van het Dorpsteam hebben hun eigen specialisme. Ze zijn Wmo-consulent,
maatschappelijk werker, jeugdhulpspecialist, wijkverpleegkundige of cliëntondersteuner.
Deze combinatie maakt het mogelijk om met deskundigheid de ondersteunings- en
zorgvragen op te pakken.
Hoe werkt het?
De leden vormen samen één team dat de aanvragen zo breed mogelijk benadert. Wanneer er
bijvoorbeeld moeilijkheden zijn rond de opvoeding, kan dat ook tot relatieproblemen leiden.
Doordat het Dorpsteam dit soort problemen in samenhang met elkaar benadert, is het niet
nodig dat er allerlei verschillende hulpverleners in een gezin komen.
De leden van het Dorpsteam komen bij u thuis wanneer u vragen of zorgen heeft. Samen
met u maken ze een plan en als het nodig is, bieden ze praktische ondersteuning.
Eenvoudige zaken kan het Dorpsteam direct voor u oplossen. Lukt dat niet dan zorgt het
Dorpsteam voor goede coördinatie van de hulp die nodig is.
Wat te doen?
Als u zorg of ondersteuning zoekt kunt u dit melden bij het Dorpsteam. Ook als u alleen een
vraag heeft kan dit:
 via het formulier "ondersteuning of jeugdhulp", voor een melding of alleen een vraag. U
kunt dit formulier op de website invullen. Het wordt rechtstreeks naar het Dorpsteam
verstuurd. Het formulier is ook af te halen aan de balie in het gemeentehuis
(Dorpsstraat 4).
 tel: 0318 578 150 (centrale telefoonnummer van de gemeente). U wordt dan
doorverbonden naar het Dorpsteam. Ook kunt u een terugbelverzoek achterlaten.
 per e-mail: dorpsteam@renswoude.nl
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Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:
1. Activiteit ‘bouwen’: voor het veranderen van het bedrijfspand op Groot Overeem 27 te
Renswoude (ontvangen op 5 maart 2019);
2. Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van 2 berken naast de woning op de
Utrechtseweg 40 te Renswoude (ingediend op 6 maart 2019);
3. Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van dakkapellen aan de voor- en zijkant van de
woning op de Dorpsstraat 125 te Renswoude (ingediend op 8 maart 2019);
4. Activiteit ‘bouwen’: voor het realiseren van een Bed&Breakfast op de begane grond van de
woning op de Dorpsstraat 70 te Renswoude (ingediend op 8 maart 2019);
5. Activiteit ‘bouwen’: voor het legaliseren van een schutting, het bouwen van een
overkapping en het plaatsen van zonnepanelen op de uitbouw van de woning op de
Dickerijst 2 te Renswoude (ontvangen op 11 maart 2019);
6. Activiteit ‘uitvoeren werk’: voor het aanleggen (deels legaliseren) van een parkeerterrein
en het verplaatsen van de vuilwinplaats van het Waterschap op de percelen G 555 en 850
te Renswoude, gelegen tussen de Kooiweg, de Zijde Wetering en de gemeente
Veenendaal (ontvangen op 12 maart 2019);
7. Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van twee bomen op het achter-/zijerf van
het perceel Oude Holleweg 49 te Renswoude (ontvangen op 13 maart 2019).
Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en zal worden beoordeeld. Zodra hier een besluit op
is genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden
ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient daarom
uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele
weken of maanden een besluit hierover zal worden genomen en bekendgemaakt. Om een
aanvraag in te zien kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur of buiten openingstijden op
afspraak langskomen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van
Renswoude.
Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech (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 bestemmingsplan’: voor het bouwen van
een carport achter het appartementencomplex op het adres Dorpsstraat 44 te
Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 4, lid 1 van bijlage II van het Besluit
omgevingsrecht (verzonden op 7 maart 2019);
2. Activiteit ‘bouwen’: voor het veranderen van het bedrijfspand op het adres Groot Overeem
27 te Renswoude (verzonden op 12 maart 2019);
Renswoude, 25 maart 2019
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3. Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van twee bomen naast de woning op het
adres Utrechtseweg 40 te Renswoude (verzonden op 12 maart 2019);
4. Activiteit ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het bouwen van een bijgebouw
achter de woning op het adres Barneveldsestraat 22c te Renswoude met toepassing van
artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in
samenhang met artikel 4, lid 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (verzonden
op 19 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)
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:
 Aalbers B.V. voor het adres:
Molenstraat 18, 3927 AC Renswoude. De melding heeft betrekking op een
verandering van de bedrijfsactiviteiten.
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, 25 maart 2019
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Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude,
ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke
Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn ingediend:
 Vergunning voor een openluchtdienst in het kasteelbos op 7 juli 2019, aangevraagd door de
Interkerkelijke Evangelisatie Commissie (ontvangen op 12 maart 2019);
 Ventvergunning voor de verkoop van oliebollen op 4 april 2019 ten behoeve van een
jongerenreis naar Kosovo, aangevraagd door mw. M. Verkerk (ontvangen op 12 maart
2019);
 Verklaring van geen bezwaar voor een rondrit met ongeveer 110 vrachtwagens
(Truckersdag) met cliënten van Reinaerde op zaterdag 21 september 2019 door o.a. de
gemeente Renswoude, aangevraagd door Reinaerde (ontvangen op 7 maart 2019);
 Ontheffingen art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak-alcoholische
dranken tijdens de Koningsdagactiviteiten op 27 april 2019 en tijdens het Oranjebal op 3
mei 2019 in Renswoude. Aangevraagd door de Oranjevereniging Renswoude (ontvangen op
25 februari 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
Verleende vergunning APV en bijzondere wetten
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude,
ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke
Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunningen zijn verleend:
 Ventvergunning voor de verkoop van oliebollen op 4 april 2019 ten behoeve van een
jongerenreis naar Kosovo, aangevraagd door mw. M. Verkerk (verzonden op 19 maart
2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
Afsluiting Klompersteeg
Van 1 april 6.00 uur tot en met 13 april is de Klompersteeg (N418) tussen de Renswoudseweg
en de Onderweg volledig afgesloten om de Klompersteeg aan te sluiten op de Voorpoort-tunnel.
Omleidingen worden aangegeven via borden. Fietsers en voetgangers kunnen het half verharde
pad parallel aan de Klompersteeg blijven gebruiken. De buslijnen 5 en 81 worden tijdelijk
omgelegd naar de zuidzijde van station Veenendaal de Klomp. Hiervoor wordt een tijdelijke
bushalte gecreëerd.
Bereikbaarheid bedrijven
Bedrijven aan de Nieuweweg-Noord, Klompersteeg, Buursteeg en Onderweg zijn via de A12 –
Nieuweweg-Noord gewoon bereikbaar. Ook Fort aan de Buursteeg is via de Nieuweweg-Noord
bereikbaar. In de afsluitingsperiode wordt de verplichte rijrichting op de N418 nabij de
Buursteeg opgeheven waardoor het parkeerterrein van het Fort bereikbaar blijft.
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Openingsvoordeel

Spaar voor
Welkoms een gratis
tPakket

Geldig van donderdag 28 maart t/m zondag 31 maart 2019 bij Coop van Beek Renswoude

Molenbrood busbrood

MAX. 4
STUKS
PER KLANT

Hertog Jan pils

krat 24 flesjes à 300 ml

16.98

wit, tarwe, volkoren, licht meergranen,
zonne of waldkorn , 3 hele broden
alle combinaties mogelijk
97

9.

99

ALTIJD
3 VOOR

KRACHTIG

5.
6.87

5.-

FRUITIG

Hacienda
Chileense wijn

rood of wit, 6 flessen à 750 ml
alle combinaties mogelijk

=
6 HALEN

Top! van Coop filet americain
naturel of carpaccio
bakje 150 gram

2.35
2.39

0.99

3+3 3 BETALEN
35.94

17.97
Alle Seasons
Flowers planten
per pot

TING*
50% KOR
Snoeptomaten
emmer 500 gram

2.99
Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

8

1.79

bijv. calan

diva

2.49

1.24

de heraut
EMTÉ RENSWOUDE HEROPENT ALS COOP
OP DONDERDAG 28 MAART OM 18 UUR OPENT COOP
AAN HET DORPSPLEIN IN RENSWOUDE FEESTELIJK
DE DEUREN. DE VOORMALIGE EMTÉ-SUPERMARKT
IS DAN VOORZIEN VAN DE FRISSE EN MODERNE
COOP-STIJL. ONDERNEMER ARNOLD VAN BEEK: “WE
NODIGEN ALLE KLANTEN EN OMWONENDEN VAN
HARTE UIT OM DE OPENING MET ONS MEE TE VIEREN!”

Tijdens de feestelijke openingsavond
op donderdag 28 maart presenteert de
ondernemer samen met zijn team de
supermarkt vol trots aan het dorp. Van Beek:
“Burgemeester Doornenbal verricht de
officiële openingshandeling. Vervolgens kun
je meteen weer boodschappen doen. Daar
maken we een feestje van, natuurlijk zorgen
we voor een lekker hapje en een drankje. In
de eerste weken na de opening organiseren
we bovendien allerlei leuke acties, de eerste
250 klanten ontvangen bij besteding van
20 euro of meer bijvoorbeeld een gratis
appeltaartje.”

vrijwilligers en chef Henrie van het restaurant
werd een heerlijk 3 gangen diner aangeboden
aan een 50-tal ouderen uit Renswoude. Na de
opening met een stuk uit de Bijbel werd er niet
alleen heel lekker gegeten maar vooral ook
veel gepraat met elkaar. Het is geweldig om
te zien hoeveel vrijwilligers zich elk jaar weer
inzetten voor dit evenement. Met name gaat
onze dank natuurlijk naar “De Dennen” die
wederom de locatie en het diner aanboden.
Wij hopen van harte dat dit prachtige
evenement nog vele jaren zal blijven bestaan.

FIETSVIERDAAGSE ALLUREPARK DE LUCHT
In de omgeving van Allurepark de Lucht kunt
u heerlijk fietsen.
We organiseren dit jaar 2 x een fietsvierdaagse.
week 1 06 mei > 10 mei
week 2 12 aug > 16 aug
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
fietst u tochten van 25, 40 of 60 km tussen
de bossen en weilanden aan de rand van de
Utrechtse Heuvelrug en op de Veluwe.

NIEUWE UITSTRALING EN SERVICES

De verbouwing van het winkelpand aan het
Dorpsplein is bijna afgerond. Alles vernieuwt:
van het plafond en de stellingen tot de indeling.
Allemaal in de frisse Coop-uitstraling. Een
verruimd
kruidenierswarenassortiment
wordt aangevuld met een aantrekkelijke
versafdeling,
de
vertrouwde
lokale
producten van Bakker Bos behouden hun
plekje in de schappen.
Voor meer informatie: www.coop.nl.

OUDEREN ETENTJE IN “DE DENNEN”

Voor 4 dagen fietsen betaalt u bij:
Aanmelden voor 3 weken voor aanvang
€ 11,00 p.p.
Aanmelden binnen 3 weken voor aanvang
€ 12,50 p.p.
Wilt u 1 dag fietsen dan betaalt u € 3,50 p.p.
Kijk voor meer informatie op de website.
Allurepark de Lucht
Barneveldsestraat 49
3927 CB Renswoud
0342 412877
www.delucht.com

Vorige maand werkte de ChristenUnie weer
mee aan het jaarlijkse “ouderen etentje” in
Restaurant “De Dennen”. Samen met veel

9

de heraut













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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RENSWOUDE, ZO DOEN WE DAT?

ZOMERKAMP

Weet u het nog, woensdag 21 maart 2018? Er
werd gestemd voor een nieuwe gemeenteraad
en er vond een ware aardverschuiving plaats
in Renswoude. Misschien weet u ook nog wel
op wie u toen gestemd heeft?! De maanden
voor de verkiezingen en ook de jaren daarvoor
kwamen er via vele kanalen berichten bij
u binnen over hoe het in Renswoude zou
moeten gaan, hoe we het met elkaar allemaal
moesten gaan beslissen.
Er was een Dorpshart wat nog lang niet gevuld
was, een fietspad waar je overheen stuiterde
in plaats van fietste en een gemeentehuis
met schimmel op de muur en veel te weinig
werkplekken. Nu klinkt dit misschien wat
cynisch maar in helder Renswouw’s, het
waren wel de 3 grootste hangijzers van de
afgelopen 4 jaar in de gemeenteraad en
met uw stem en uw meedenken zouden er
oplossingen komen!
Nu is het half maart 2019, een jaar verder
en het Dorpshart is nog net zo (half) vol als
een jaar geleden, het fietspad stuitert nog
steeds en het gemeentehuis, het is er in
ieder geval voller dan op het Dorpsplein. En
het is stil…natuurlijk, er wordt hard gewerkt
door de raad en veel overlegd met de vele
klankbordgroepen maar nog steeds is het stil.
Je zou toch denken dat als er zoveel mensen
meedenken en er zoveel plannen zijn dat de
oplossingen er ook zijn? Is het misschien toch
lastiger dan gedacht om alle neuzen de goede
kant op te krijgen?
CDA Renswoude hoopt dat het stilte voor de
storm is en dat er nu wordt doorgepakt en
de juiste keuzes worden gemaakt. Want in
Renswoude doen we dit toch niet zo? Het CDA
staat, zoals u gewend bent, voor daadkracht,
aanpakken en niet blijven uitstellen. Samen
bouwen aan Renswoude, zo doen we dat!

De winter is bijna voorbij, dus wij denken
alweer aan de het zomerkamp van de Basis!
26 t/m 30 augustus is namelijk weer het
leukste, gezelligste, sportiefste maar ook
het christelijk kamp. Een midweek lang met
elkaar de leukste spelletjes spelen, de meeste
nachten wakker blijven, maar ook stil te staan
bij het geloof. Zitten jouw ouders te kijken
naar een vakantie, zeg tegen ze dat ze deze
week dan vrij moeten houden.
DE BASIS HEEFT OOK FACEBOOK.

Like onze Facebook pagina om alles in de
gaten te houden voor de activiteiten die we
gaan doen.
En we zien je natuurlijk graag een keer op de
zaterdagavond!
Groetjes het basisteam.

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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MAAND VAN AUTISME
CJG SCHERPENZEEL EN DE KLEINE SCHANS IN
WOUDENBERG VAN 1 APRIL T/M 2 MEI 2019.

De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen
tot Wereld Autisme dag. Wereldwijd worden
rond die dag activiteiten georganiseerd. In
Scherpenzeel en Woudenberg doen we dat
zelfs een hele maand met elke week andere
activiteiten. Dit jaar is het Thema “Maak werk
van je passie!” Het programma in het vind u
hieronder, voor meer info kunt u kijken op www.
cjg.scherpenzeel.nl en www.dekleineschans.nl.
VOLLEYBALLER JOEP DOET ZIJN VERHAAL

Spreker Joep Tienego vertelt motiverend over
hoe het hem is gelukt om de top te bereiken
als volleyballer, ondanks (dankzij) zijn vorm
van ASS.
Kijk voor meer info het volgende filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=-1aKQDuYp2c
Vrijdag 5 april
16.30 uur Voor kinderen.
19.30 uur Voor (jong) volwassenen, trainers,
belangstellenden.
Graag telefonisch aanmelden: 033-2853930.
Waar: Active fit and more, Doornboomspark
14a, Scherpenzeel.
Kosten: Geen
KIDZ IN BEWEGING IN APRIL 4X GRATIS!

Wat: Sport en beweging voor kinderen met
ASS.
Geef je op om 4x mee te trainen en vul je
strippenkaart, dan krijg je aan het eind een
mooie bidon.
Wel van te voren aanmelden : 033-2853930
Info: www.activefitandmore.nl
Wanneer : za. 30 maart en za. 6, 13 en 20 april
van 12.30 tot 13.30 uur.
Waar: Active fit and more, Doornboomspark
14a, Scherpenzeel

OMGAAN MET AUTISME

Wat: Drie avonden voor ouders en
mantelzorgers, inclusief een belevingscircuit
om te ervaren hoe het voelt om autisme te
hebben.
Wanneer: 3 dinsdagavonden: 2, 9 en 23 april.
Tijd: 19.00 tot 21.30 uur
Waar: Het Foort CJG ruimte
Door Els Kruisselbrink en Annemiek de Jong
van Mee. Aanmelden en info: e.kruisselbrink@
meeveluwe.nl of 06-20445093
AUTISME BELEVINGSCIRCUIT

Ervaar hoe het is om met autisme te leven
tijdens dit beleving circuit. Door het doen van
verschillende opdrachten wordt gesimuleerd
hoe de informatieverwerking van iemand met
ASS gaat. Een unieke kans die garant staat
voor meer begrip in de belevingswereld van
client, partner, kind of naaste met autisme.
Praktische informatie:
Wanneer: Woensdag 10 april 2019
Waar: De Camp Sport- en Cultureel Centrum,
Bosrand 15 – 17 Woudenberg
Diverse rondes van 50 minuten: 9.00 uur,
10.00 uur, 11.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur,
15.30 uur
Voor: Professionals uit de zorg en
onderwijs, maar ook voor het bedrijfsleven,
wijkteams, bestuursleden, verenigingen en
ouderinitiatieven. Ook ouders, partners,
broers en zussen en mensen met autisme
welkom.
Opgeven kan door een e-mail te sturen
naar j.willems@dekleineschans.nl onder
vermelding van Autisme Belevingscircuit.
Geef in uw mail aan: naam, adres,
telefoonnummer, organisatie (indien van
toepassing) en de gewenste ronde tijd.
DE DIAGNOSE ASS, NETWERKBIJEENKOMST OUDERS
VAN BIJZONDERE KINDEREN

Yvonne
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Youké, neemt u tijdens deze avond mee in
het proces van diagnosticeren. Wat zijn de
overwegingen om te gaan voor een onderzoek
voor uw kind? Hoe gaat zo’n traject in zijn werk?
En wat zijn de gevolgen van het doorlopen van
een traject en de diagnose die daar al dan niet
uit voort komt? Uiteraard is er gelegenheid om
ervaringen te delen en vragen te stellen.
Wanneer: woensdag 10 april 2019 van 19.30
uur tot 21.30 uur.
Waar:
De
Inloop,
Dorpsstraat
234
Scherpenzeel.
Voor: Ouders van bijzondere kinderen en
anderen die te maken (kunnen) krijgen met
diagnose ASS.
Aanmelden via:
m.bersgtra@steunpuntscherpenzeel.nl
Organisatie: Steunpunt Scherpenzeel in
samenwerking met De Kleine Schans
Kosten: Geen
LEZING ‘DE AANPAK BIJ AUTISME’

Hoe ga je om met iemand met autisme?
Wat kun jij doen om de relatie te versterken,
veiligheid te bieden, problemen te voorkomen
en zelfstandigheid te vergroten? En wat is de
impact van autisme op het gezin, op broertjes
en zusjes? Dat vertelt autisme-expert Colette
de Bruin in deze lezing. Jouw aanpak maakt
een wereld van verschil.
‘Ik zie nog zo veel mensen worstelen, dat
kan echt anders’, aldus Colette. ‘Niemand
met autisme gedraagt zich met opzet
vervelend. Repeterend gedrag, niet doen wat
je vraagt, plotselinge woede-uitbarstingen,
niet zelfstandig zijn in taken waarbij dat
wel zou moeten gezien de leeftijd, het zijn
allemaal signalen. Daarachter schuilt een
grote hulpvraag. Als je die herkent als ouder,
leerkracht of zorgprofessional, kun je rust
en duidelijkheid scheppen en toewerken
naar meer zelfstandigheid. Ga terug naar
de oorzaak van het gedrag en stem daar je

aanpak op af.’
Colette is grondlegger van de Geef me
de 5-methodiek en orthopedagogisch
gedragsdeskundige. Handelen volgens de
methodiek leidt tot meer positief contact,
minder ongewenst of onhandelbaar gedrag
en een groter ontwikkelingsperspectief
voor mensen met autisme. In 2017 is de
methodiek wetenschappelijk onderbouwd
door dr. Fabiënne Naber (neurofysisch
gedragswetenschapper).
Wanneer: donderdag 18 april van 19.30 tot
22.00 uur
Door: Colette de Bruin
Waar: Kulturhus De Breehoek, Marktstraat 59
Scherpenzeel.
Kosten: 2 euro aan de zaal te voldoen.
Aanmelden: via www.cjg.scherpenzeel.nl
DIGITALE WERKPLAATS VOOR SPECIALS

De kinderen gaan aan de slag met verschillende
digitale projecten: mini-robotjes, Lego WeDo,
Micro:Bit of Scratch jr. Na afloop is er patat
met een snack in het Grand Café in Kulturhus
de Breehoek. De ouders zijn ook van harte
welkom.
Voor wie: kinderen met autisme van 7 -17 jaar.
Wanneer : Donderdag 2 mei van 11.00 tot
13.00 uur
Waar: Kulturhus de Breehoek, Marktstraat 59
in Scherpenzeel.
Aanmelden: tot 26 april aanmelden bij de
Bibliotheek via info@bibliotheekscherpenzeel.
nl. Zij mogen bij hun aanmelding een
eerste en tweede keuze voor een project
doorgeven. De Bibliotheek maakt op basis
van de aanmeldingen en beschikbaarheid van
projecten een indeling. De kinderen krijgen
na 26 april bericht voor welk project ze zijn
ingedeeld.
Kosten: Er wordt een kleine bijdrage gevraagd
voor de onkosten.
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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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APRIL
Datum

Activiteit
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb

1
Maandag
10.00 uur: Tablet café
2
Dinsdag 10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade

5

Vrijdag

8

Maandag

9

Dinsdag

12

Vrijdag

15

Maandag

16

Dinsdag

18

Vrijdag

22

Maandag

23

Dinsdag

26

Vrijdag

29
29

09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
14.00-17.00 uur: Biljarten
14.00-16.30 uur: Welfare
09.30-11.00 uur: Taal Café voor vrouwen
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00 uur: Biljarten
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb
14.00-17.00 uur: Biljarten
14.00-16.30 uur: Welfare
10.00 - 11.30 uur: Foto presentatie door de familie Muit Elfstedentocht per fiets en
Bloemen
12.00 - 13.00 uur: Dorpssoep
09.30-11.00 uur: Taal Café voor vrouwen
10.00-11.00 uur: Inloopspreekuur 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
10.00-11.00 UUR GESPREKSGROEP ROUW EN VERLIES
10.00 uur: Tablet café
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade
09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
14.00-16.30 uur: Welfare
14.00-17.00 uur: Biljarten
09.30-11.00 uur: Taal Café voor vrouwen
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00 uur: Biljarten
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb
19.00: NAH café

10.00 -11.30 uur: Lezing Vincent van Poortvliet
14.00-17.00 uur: Biljarten
14.00-16.30 uur: Welfare
17.00 UUR GEZAMENLIJK ETEN
09.30-11.00 uur: Taal Café voor vrouwen
10.00-11.00 uur: Inloopspreekuur Taalhuis
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00uur:
uur:Creatief
Biljarten
9.30-11.00
in de bieb
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb

Maandag
Maandag 10.00 uur: Tablet café
30

30

Dinsdag
Dinsdag

10.00
uur: Tablet
café
10.00-11.00
uur: Spreekuur
Formulierenbrigade
10.00-11.00
Formulierenbrigade
09.30-11.00 uur:
uur: Spreekuur
Inloop spreekuur
Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
09.30-11.00
uur:
Inloop
spreekuur
Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
14.00-16.30 uur: Welfare
14.00-16.30
uur:
Welfare
14.00-17.00 uur: Biljarten
14.00-17.00
uur: Biljarten ETEN
17.00 UUR GEZAMENLIJK
17.00 UUR GEZAMENLIJK ETEN

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning
Voor vragen
kunt
contact
opnemen met de coördinator
mantelzorgvrijwilligersondersteuning
Rianne
vanuGinkel
(r.vanginkel@swo-sr.nl
of 06- 51647525)
of en
Martine
van Garderen
Rianne van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl
of 06-of51647525)
of Martine van Garderen
m.vangarderen@swo-sr.nl
06 83775854
m.vangarderen@swo-sr.nl of 06 83775854
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VAN DE BIEB:
KINDERJURY 2019 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 zijn nu de weken 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.
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.
Er doen 15 kinderen maximaal mee en we zijn
met 3 begeleiders. Hoe kun je mee doen? Je
aanmelden in de bibliotheek zo gauw je kan. Er
kunnen 15 kinderen mee doen. Kinderen die
vaak een boek komen lenen hebben voorrang.
Aanmelden kan tot en met 29 maart.
Bij teveel aanmeldingen gaan we loten. Om
10.00 u de volgende ochtend, na het ontbijt,
mogen je ouders je komen halen. Eerder mag
ook natuurlijk. Het kost 1 euro per kind.
Kinderjury 2019 meedoen
Tot en met 19 mei 2019 vinden in ons land
de Leesweken plaats. Kinderen lezen dan
verschillende boeken die uitgekomen zijn in
2018. In de Stemweek (van 20 t/m 26 mei)
brengen zij hun stem uit via www.kinderjury.
nl. 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

In de bibliotheek kunt u vanaf nu tot na de
zomervakantie een maquette van het kasteel
zien (schaal 1:75). Deze is gemaakt door
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Peter van den Hoek, die nu bezig is met zijn
volgende kunstwerk, de maquette van onze
Koepelkerk.
LEZINGEN ZOUTE INVAL VOORJAAR 2019:
DINSDAGOCHTEND 9 APRIL: FOTOPRESENTATIE VAN DE
ELFSTEDENTOCHT EN; BLOEMEN, HEEL VEEL BLOEMEN

Betsie en Aart Muit uit Renswoude hebben in
2018 de Elfstedentocht per fiets gereden.
De mooiste plekjes waar ze langs zijn
gekomen hebben ze op de gevoelige plaat
vastgelegd. Bovendien hebben ze in elke
Elfstedenstad de fontein opgezocht die in het
kader van “Leeuwarden culturele hoofdstad
van Europa” door evenzovele kunstenaars
was ontworpen en geplaatst. Betsie en
Aart laten u graag meegenieten met deze
prachtige tocht. Na de pauze tonen ze foto’s
van een andere hobby: bloemen, bloemen en
nog eens bloemen.
Na deze lezing gaan we Samen soepen in de
bibliotheek, tussen 12 en 13 u.
DINSDAGOCHTEND 23 APRIL LEZING HISTORISCHE
GEVELS EN GEVELSTENEN IN AMSTERDAM

Deel 3, de 18e eeuw door Vincent van
Poortvliet. Onze bekende leraar heeft ook
deze keer weer heel mooie foto’s en verhalen
over de achtergrond van de gevelstenen.
Aanvang beide lezingen: 10.00 u. Niet nodig
aan te melden. Verwachte eindtijd 11.30 u.
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.

de heraut
POEZIE-WEDSTRIJD MOEDER DE VROUW

In de boekenweek, op 23 maart, start een
poeziewedstrijd voor volwassen en jeugdige
inwoners van Renswoude . Omdat het thema
van de boekenweek Moeder de vrouw is 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.
RONDLEIDING KASTEEL

Het is mogelijk om op dinsdagmiddag
21 mei of 25 juni een rondleiding in het
kasteel van Renswoude te volgen via de
bibliotheek. U kunt zich als belangstellende
aan in de bibliotheek of via renswoude@
bibliotheekzout.nl. De afspraak is dat degene
die zich hebben aangemeld zich om 13.45 u
bij de bibliotheek melden. Kosten 7 e. pp
SAMEN ETEN

In de bibliotheek kunt u zich weer aanmelden voor
de gezamelijke maaltijd op de laatste dinsdag van

de maand, dus op 30 april Aan- (en soms af-)
melden is nodig. Aanmelden tot en met 26 april.
GITAARLES OP VRIJDAG

Het is nu mogelijk om, naast de
dinsdagmiddag 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.
INLOOPSPREEKUUR TAALHUIS

In april zal het Taalhuis Renswoude tijdens
de oneven weken spreekuur houden in de
Bibliotheek Renswoude. Het inloopspreekuur
is vrijdag van 10 tot 11 uur. In april vallen de
oneven weken op 12 en 26 april.
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.
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
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.
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Nieuw:
Makita tuinmachines
op accu

 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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INSPIRATIECAFÉ OVER VRIJKOMENDE
AGRARISCHE BEBOUWING
		

NIEUWE IDEEËN VOOR OUDE STALLEN EN SCHUREN

Een toenemend aantal boeren stopt met
hun agrarische activiteiten. Wat gebeurt er
vervolgens met de stallen en de schuren op
het boerenerf? Tijdens de bijeenkomst “Van
VAB naar FABulous” op 28 maart a.s. kan
inspiratie worden opgedaan. Zowel mensen
met vrijkomende agrarische bebouwing
(VAB) die hier een FABuleuze nieuwe
bestemming voor zoeken, als mensen
die juist een geweldig een idee hebben en
hiervoor een locatie zoeken, zijn welkom op
deze avond. Ook mensen die kennis hebben
van hoe je dat aanpakt, die willen investeren
of die gewoon mee willen denken met de
ideeën van anderen, zijn van harte welkom.
Op donderdagavond 28 maart organiseren
LEADER Utrecht-Oost, LEADER Weidse
Veenweiden,
Gebiedscoöperatie
O-gen
en Programmabureau Utrecht-West een
inspiratiecafé op Boerderij Fortzicht in
Groenekan. Tijdens de bijeenkomst wordt
er uitleg gegeven over de regelgeving
rondom Vrijkomende Agrarische Bebouwing,
maar is er vooral ruimte voor inspiratie en
uitwisseling.
INSPIRATIE

Tijdens het eerste deel van de avond
komen inspirerende voorbeelden van
FAB’s aan het woord. Zoals bijvoorbeeld
Carex. Deze organisatie beheert diverse
soorten gebouwen (waaronder voormalige
agrarische gebouwen) die gebruikt worden
voor bewoning, maar vooral ook voor leuke
start-ups, maatschappelijke activiteiten en
kleinschalige bedrijvigheid.

ideeën, kennis en ervaringen uit te wisselen
en mee te denken met initiatiefnemers. Er zijn
pitches van creatieve ideeën, waarover de
aanwezigen van deze avond vervolgens aan
inspiratietafels verder met elkaar in gesprek
gaan. Ook is er een “mini-marktplaats” voor
vragen en ideeën. Hier kunnen mensen die een
idee hebben in contact komen met mensen
die een locatie in de aanbieding hebben of
juist een locatie zoeken. Het is nog mogelijk
om in te schrijven voor de pitches (beperkt
aantal plekken) en de mini-marktplaats.
WAAR EN WANNEER

Het
Inspiratiecafé
vindt
plaats
op
donderdagavond 28 maart a.s. bij Boerderij
Fortzicht, Voordorpsedijk 35 in Groenekan.
Aanvang 20.00 uur. Aanmelden kan via
secretariaat@o-gen.nl.
Aanmelden voor de pitches en de minimarktplaats kan bij LEADER-coördinator
Maike van der Maat via maike@
consultopmaat.nl.

WIE WORDT DE NIEUWE FIFA-KONING(IN)
VAN RENSWOUDE?
Na het succes van vorig jaar, zal ook dit jaar
weer een FIFA-toernooi gehouden worden in
de nieuwe Sporthal De Hokhorst op vrijdag 21
juni. Dit jaar is er ruimte voor meer deelnemers
en zal wederom de zaal beschikbaar zijn voor
wie een balletje wil trappen. We zullen ook
weer een e-sporter uitnodigen. Wie dat zal
zijn houden we nog even geheim! Vorig jaar
won Patrick Stam de felbegeerde ‘CU-FIFA
Cup’. Wie zal Patrick dit jaar van zijn troon
stoten?
Aanmelden kan door een mail te sturen naar
jeftha1995@hotmail.com. Inschrijfgeld is €5.

MINI-MARKTPLAATS VAN VRAAG EN AANBOD

Het tweede deel van de avond is bedoeld om
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

ZATERDAG 30 MAART 2019 - 14.30 UUR

FC HORST - RENSWOUDE
ZATERDAG 6 APRIL 2019 - 14.30 UUR

RENSWOUDE - VVOP

www.vvrenswoude.nl
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VIJF
PLATTELANDSPROJECTEN
IN
UTRECHT OOST MAKEN AANSPRAAK OP
EUROPESE LEADER SUBSIDIE

		
De LEADER groep Utrecht Oost heeft vijf nieuwe
plattelandsprojecten positief beoordeeld. De
initiatiefnemers komen daarmee in aanmerking
voor een subsidie vanuit het Europese LEADER
programma. Voor de vijf projecten samen gaat
het om een bijdrage van bijna 200.000 euro
vanuit de Europese Unie. De provincie Utrecht
en de gemeenten uit de regio dragen samen
ook nog eens hetzelfde bedrag bij.
Via het Europese programma LEADER kunnen
vernieuwende en breed gedragen initiatieven
op het platteland een subsidie aanvragen.
Een belangrijk doel is het stimuleren van
samenwerking tussen stad en platteland.
Dat kan zich richten op de thema’s voedsel,
educatie en recreatie. Verder draagt LEADER
bij aan innovaties op het gebied van ‘zorg voor
elkaar’ en duurzame energie.
VAN TELEFOON-APP TOT EDUCATIEF PROJECT

De goedgekeurde projecten zijn heel
gevarieerd. “Mijn Boerderijtje” is een initiatief
van vier ondernemers uit Woudenberg. Via de
smartphone kun je je eigen boerderij bijhouden.
Je verbouwt groenten in je eigen moestuin en
zorgt voor kip of geit. De opdrachten die je via
je telefoon geeft worden in het echt uitgevoerd
op zorgboerderij Breehoef in Woudenberg.
Uiteraard kun je je eigen producten later ook
thuis gestuurd krijgen.
“Natuurlijk heel leuk” uit Wijk bij Duurstede gaat
over de ontwikkeling van een voedselbos met
tuin waarin met permacultuur gewerkt gaat
worden. Via burgerparticipatie worden verder
diverse natuurlijke speelruimtes en groene
verbindingsstroken in de gemeente ingericht en
er is veel aandacht voor educatie. Samen met
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt wordt

een beheer- en onderhoudsgroep opgezet.
Het project “Samen zorgen voor bos
Nieuw Wulven” combineert bosbeheer met
maatschappelijke betrokkenheid en educatie.
Op een innovatieve wijze worden mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt én het
onderwijs betrokken bij het beheer van het bosen recreatiegebied Nieuw Wulven in Houten en
bij educatieve programma’s over de natuur in
het gebied.
De Stichting Behoud Oude Werktuigen
uit Woudenberg gaat ‘Lerend netwerk het
Boerenambacht’ vormen. In Oost-Utrecht gaan
vrijwilligers van jong tot oud het uitoefenen van
oude landbouwambachten levend houden met
gebruik van oude voer- en werktuigen. Dit brengt
cultuurhistorie onder de aandacht en betrekt
mensen bij landbouw en voedselproductie.
Met de “WindWheeler” kunnen je fietsen
zonder te trappen. Ontwikkelaar Frank Stoter
uit Amersfoort gaat deze innovatie gebruiken
om mensen bewust te maken van duurzame
energie door er op een leuke manier kennis
mee te maken. Dit project legt ook recreatieve
verbindingen tussen de stad Amersfoort en het
omliggende buitengebied en de polders.
ZELF SUBSIDIE AANVRAGEN

In Utrecht-Oost is het in 2019 en 2020 nog
mogelijk om een LEADER subsidie aan te
vragen. Wees er dus snel bij! Op de website
www.o-gen.nl/LEADER is meer informatie
te vinden. Om in aanmerking te komen voor
subsidie is het onder andere van belang dat
een project vernieuwend is voor de streek
en breed wordt gedragen. Mensen met idee
of plan kunnen zich melden bij de LEADER
coördinatoren Maike van der Maat voor de
Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug (maike@
consultopmaat.nl) en Hans Veurink voor de
Gelderse Vallei (info@valleihorstee.nl).
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GEZAMENLIJK ETEN DINSDAG 26 MAART
2019
Senioren Welzijns Organisatie (SWO)
organiseert voor ouderen op dinsdag 26
februari een gezamenlijke maaltijd in het
Trefpunt, in de bibliotheek van Renswoude.
De avond begint om 17.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met ouderenwerker Rianne van Ginkel, tel 06
5164 7525

BOERDERIJENBOEK TE KOOP
Het jubileumboek ‘De boerderijen van
Renswoude. Eigendom en bewoning door
de eeuwen heen’ (ISBN 978-90-9031371-9),
geschreven door Egbert Wolleswinkel (uitgave
Historische Vereniging ‘Oud-Renswoude’),
waarvan het eerste exemplaar op vrijdagavond
8 febr. 2019 in muziekgebouw ’t Podium
tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van
‘Oud-Renswoude’ aan burgemeester Petra
Doornenbal-van der Vlist werd aangeboden, is
vanaf heden te koop op de volgende adressen:

stofomslag, 688 blz., 621 (kleuren)afb.) nog
gratis afhalen (één exemplaar per adres)
in de Oudheidkamer op de aangegeven
zaterdagmiddagen. Zie boven.
Ook op zaterdag 6 april als de sporthal
geopend wordt, waar een informatiemarkt
voor verenigingen gehouden wordt, is in
de kraam van de Historische Vereniging
het
jubileumboek
verkrijgbaar.
De
informatiemarkt is dan geopend van 14.3017.00 uur.
Losse exemplaren kosten € 50,-.
Namens het bestuur van de
Hist.Ver.’Oud-Renswoude’.

Regiobibliotheek Z-O-U-T, locatie Renswoude,
Van Reedeweg 77, 3927 BT Renswoude
(openingstijden di. 14.00-20.00 uur, wo. en
vrij. 14.00-17.00 uur)
Boekhandels: Primera Van Walsem te
Scherpenzeel en Veenendaal, Boekhandel
Van Kooten te Veenendaal en Boekhandel
Romijn te Barneveld (maandagochtend
gesloten)
Oudheidkamer De Nieuwe Buurt, Dorpsstraat
38, 3927 BD Renswoude
(alleen de laatste zaterdag van de maand
tussen 13.30-16.30 uur) 30 maart en 27 april.
Leden van ‘Oud-Renswoude’, die op 1 januari
2019 lid waren, kunnen het boek (formaat
boekblok 24 x 30 cm., linnen band met
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FLUITISTEN WINNEN OPNIEUW SOLISTENEN ENSEMBLESCONCOURS
MAAIKE VAN SAANE EN CHRISTA DE GROOTPLANTINGA HEBBEN OP 9 MAART HET SOLISTEN- EN
ENSEMBLESCONCOURS VAN HARMONIEVERENIGING
ONS GENOEGEN UIT RENSWOUDE GEWONNEN. HET
IS DE TWEEDE KEER DAT DE FLUITISTEN WINNEN,
ZO GINGEN ZE ER IN 2016 OOK AL EENS MET DE
HOOFDPRIJS VANDOOR.

Het optreden werd door jurylid Jurgen Nab
als beste beoordeeld, waardoor de fluitisten
de wisselbeker in ontvangst mocht nemen.
De publieksprijs ging naar klarinettist Leonie
Verbeek.
PRIJZEN

Het was de negenendertigste keer dat
Harmonievereniging Ons Genoegen een
solisten- en ensemblesconcours hield. Tijdens
het concours brachten diverse muzikanten voor
jury en publiek muzikale werken ten gehore.
De deelnemers streden in drie verschillende
kwaliteitsdivisies om de eerste prijs. Niels
Hardon won in de derde divisie op klarinet de
eerste prijs met 75 punten. In de tweede divisie
was Christiaan van ‘t Riet op trombone de beste
muzikant met 80 punten. Maaike van Saane en
Christa de Groot-Plantinga wonnen in de eerste
afdeling. Met het stuk ‘Andante et Rondo, Op.
25’ van François Doppler kregen de fluitisten
86 punten en wonnen daarmee de wisselbeker.
Een overzicht van alle gewonnen prijzen, het
aantal behaalde punten en opnames staat op
www.onsgenoegen.org.

KOEIEN NAAR BUITEN
Op zaterdag 6 april is het weer zover, onze
koeien gaan voor het eerst dit jaar weer naar
buiten. Wilt u ook met ons meegenieten en
het voorjaar beleven, dan bent u van harte
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welkom bij boerderij de Wachteldonk op de
Arnhemseweg 2 te Renswoude.
Vanaf 11 uur kunt u op ons erf terecht, kinderen
kunnen dan springen op de springkussens,
je kan je laten schminken, een paar machines
van de loonwerker bewonderen en er is een
spannende speurtocht op ons bedrijf. Verder
zal er op verschillende plekken uitleg gegeven
worden over ons melkveebedrijf.
De koeien gaan naar buiten om 12.30 uur. En
om 13.30 uur speelt theaterduo Kees & Koos
de voorstelling Assepoets (vanaf 4 jaar).
Koffie, thee en aanmaaklimonade zijn gratis,
blikjes fris, hamburgers en ijs zijn te koop (er
is geen pinautomaat aanwezig). Uiteraard
kan er ook verse melk getapt worden. Er kan
geparkeerd worden in de weide en de entree is
gratis. Een vrijwillige bijdrage om uit de kosten
te komen wordt op prijs gesteld. Om 15.30 uur
is het einde van de open dag.
Voor meer informatie, volg onze Facebookpagina Boerderij de Wachteldonk
Tot ziens!

CHRISTENUNIE BRENGT SAMEN MET OUDEREN
EEN BEZOEK AAN PLANTION
Onlangs is de ChristenUnie Renswoude
met twaalf ouderen naar het Plantion in Ede
geweest. Op het terrein van Plantion, dat 15
hectare groot is, worden dagelijks duizenden
bloemen en planten geveild. In de zogeheten
afmijnzaal worden de bloemen en planten
geveild. De veiling begint al vroeg: om 06.00
uur ’s morgens begint de veiling die gemiddeld
2,5 uur duurt. Voor de veiling wordt gebruik
gemaakt van drie digitale klokken. Op elke
klok wordt iets anders geveild dat op de
elektronische borden staat aangegeven. Om
de veiling te winnen moet er snel worden
geboden: de klok gaat in drie seconden rond.
Na een uitleg in de afmijnzaal over de veiling
hebben wij een rondleiding gekregen over het
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terrein van Plantion waar we onder andere
de plekken hebben gezien waar de bloemen
worden ingeladen door de bloemisten om
mee te gaan naar de winkel. De bloemen zijn
voornamelijk bestemd voor de Nederlandse
markt. Na afloop van het bezoek kregen alle
ouderen een bloemetje mee naar huis. De
ChristenUnie Renswoude bedankt het Plantion,
Hein Veldhuizen en VDB Dienstverlening voor
het mede mogelijk maken van dit leuke uitje!

Wat: Soep met stokbrood
Meenemen: Je eigen soepkom en lepel
Voortaan: Elke 2e dinsdag van de maand!

DORPSSOEP > DINSDAGMIDDAG 9 APRIL 2019

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 2, 16 en 30 april van 10.00-11.00 uur in
de bibliotheek van Renswoude.
Voor vragen kunt u terecht bij Rianne van
Ginkel, tel 06 5164 7525

Wat is Dorpssoep?
Een initiatief van de Bibliotheek Renswoude en
de SWO (samenwerkend in Het Trefpunt) met
als motto:
Samen soep eten, lekker en gezellig!
Datum: 9 april 2019
Hoe laat: 12.00 uur -13.00 uur
Waar: 
Trefpunt in de bibliotheek van
Renswoude
Voor wie:Iedereen!!
Kosten: Dit jaar voor slechts 1 euro per persoon

Op vrijdag 2 november 2018, bij de opening van
de Boekenweek, hebben we al een keer proef
gedraaid met Dorpssoep. Dat was heel gezellig!
Waar ontmoet je elkaar? Bij Dorpssoep!

FORMULIERENBRIGADE
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MODEPRESENTATIE
Woensdag 27 MAART Woudenberg

Activiteitencentrum De Schans 31 zaal open 18.30 uur
AANVANG 19.00 UUR

Woensdag 3 APRIL Ederveen

Het Dorpshuis Marktplein 10 zaal open 13.30 uur
AANVANG 14.00 UUR
U BENT VAN HARTE WELKOM
GRAAG TOT ZIENS

MODEHUIS VAN DE PAVERT
Dorpsstraat 25

RENSWOUDE
i.v.m de voorbereiding van onze modepresentaties zijn wij
woensdag 27 maart en woensdag 3 april de HELE DAG
GESLOTEN
Telefoon 0318 573023

OPENINGSTIJDEN :
Maandag GESLOTEN
Dinsdag tm Vrijdag 9.00-12.30 uur –- 13.30-17.00 uur
Zaterdag GESLOTEN
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OPEN INFORMATIE AVOND NPV
STICHTING SCHREEUW OM LEVEN.

EN

Op dinsdag 26 maart organiseert de
NPV afdeling Renswoude weer een open
informatieavond. Het thema van deze avond
is Abortus en leven. Op deze avond hoopt Dhr.
Van Helden een lezing te geven over het werk
van de stichting schreeuw om leven.
Stichting Schreeuw om Leven is een christelijke
pro-life organisatie, die zich bezig houdt met
het levensbegin en levenseinde. Gods Woord,
de Bijbel, is de basis waaruit zij werken.
Schreeuw om leven heeft een hulpverleningsafdeling die vrouwen en meisjes
helpt bij een ongewenste zwangerschap en na
een abortus.
Abortus is een onderwerp wat aandacht
verdient. Wat zijn vaak de oorzaken, gevolgen
en oplossingen? Doormiddel van een lezing wil
Dhr. van Helden ons hier meer over vertellen.
Een ieder met belangstelling is van harte
uitgenodigd om deze avond aanwezig te zijn.
Datum: Dinsdag 26 maart 2019
Locatie: Bibliotheek Renswoude,
van Reedeweg 77
Aanvang: 19:45 uur inloop met koffie,
20:00 uur start avond /lezing

OPSCHOONACTIE PASSAGE HAD LAST VAN DE
REGEN
Het was niet bijster lekker weer voor de dames
van Passage, de scholieren van de groepen 7
en de vrijwilligers die vrijdag deelnamen aan NL
Doet, de jaarlijkse opschoonactie van Passage
ten bate van de Veluwse Wens Ambulance. Dat
is namelijk het project waarvoor Passage zich
drie jaar achtereen inzet.
Ook nu weer gingen al die dames, heren en
scholieren aan de slag om de gemeente op te
schonen, te ontdoen van zwerfvuil wat helaas

nog steeds op tal van plaatsen in het dorp
aangetroffen wordt.
Net als andere jaren werd de aftrap voor die
opschoonactie van Passage weer gegeven in
de werkplaats van Omgevingsbeheer. Namens
Passage was het Janneke van de Bruinhorst
die de vrijwilligers van de ochtendgroep
verwelkomde. Ze was uiteraard blij dat er toch
weer zoveel vrijwilligers zich hadden aangemeld
om in actie te komen voor een schoner dorp
en ook voor het goede doel de Veluwse Wens
Ambulance. Het is het 2e jaar dat Passage
zich inzet voor de Veluwse Wens Ambulance,
die onlangs nog een cheque van € 4.000,-- in
ontvangst mocht nemen.
Janneke van de Bruinhorst bedankte al die
trouwe vrijwilligers, maar ook de medewerkers
van Omgevingsbeheer en scholieren al vast voor
hun inzet en dat allemaal ten bate van een goed
doel, de Veluwse Wens Ambulance. Wat is het
mooi dat sommigen al van het begin meedoen.
Wethouder Marieke Teunissen wees er op dat
Renswoude beter wordt van deze actie, schoner
maar ook het teamgevoel werd versterkt
en natuurlijk wees ze op het goede doel, de
Veluwse Wens Ambulance. “Ja, het is wat
jammer van het weer. Het is een mooie inzet,
voor een mooi dorp. En ja, laat niet iedereen vuil
van zich afgooien en dus op weg naar en schoon
Renswoude”.
René Sennef van Omgevingsbeheer: “Let vooral
op uw eigen veiligheid. Noteer graag even op
uw kaart waar u de zak met vuil neergezet hebt.
Dan halen wij die later op, succes allemaal”.
Even later ging de ochtendgroep op pad,
gewapend met prikkers, plastic zakken,
handschoenen en veiligheidshesjes. Bij de beide
basisscholen werden leerlingen opgehaald
en ook zij waren goed voorbereid op deze
opschoonactie.
Rommel, ja natuurlijk, papier, blikjes, plastic,
een deel van een pallet, karton en zelfs een grote
borstel voor een veegmachine.

27

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

Graag nodigen wij de oudere inwoners (vanaf
ongeveer 70 jaar oud) uit om op zaterdag 1 juni
2019 naar de Renswoude Horse Trials te komen
voor een lekkere lunch. U wordt geheel in stijl
opgehaald met een huifkar en naar de Schalm
11 in Renswoude gebracht. Eenmaal op het
terrein, staat er een lekkere lunch voor u klaar
en kunt u genieten van de mooie paardensport.
Er is slechts plek voor 20 mensen, dus houd de
inschrijving in de gaten!
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Inschrijven kan vanaf 1 mei 2019 via de
inschrijflijsten in de bibliotheek van Renswoude.
U vindt de inschrijflijst rechts op de tafel bij de
ingang van de bibliotheek. Maar wees er snel bij,
want er zijn maar 20 plekjes!

EEN UITNODIGING NAMENS DE SWO:
Onderstaand bericht vindt u in deze dagen op
verschillende plekken: Muziekfeest in ’t Podium
Beleef het mee: vrijdagavond 5 april 2019
Muziekfeest in ’t Podium: Herkenning en
Herinnering.
Drie koren: Spoorkoor Op Stoom uit
Woudenberg, Uit het Leven Gegrepen uit
Hoevelaken en Gedeelde Smart uit Amersfoort
geven vrijdagavond 5 april een gezamenlijk
concert ter ere van het 10 jarig dirigentschap
van hun dirigent Joke Marcus, geboren en
getogen in Renswoude.
De koren zingen vooral Nederlands repertoire.
Ze zingen afzonderlijk hun mooiste liedjes, ook
in tweetallen en in de finale met de drie koren
gezamenlijk. De teksten komen op de beamer
zodat alles kan worden meegezongen.
De afterparty wordt verzorgd door de
mannenband Zeventinten Grijs.
Het belooft een onvergetelijke avond te worden
met hopelijk een jaarlijks vervolg.
Kaarten à Euro 8 zijn te verkrijgen bij Di Tutto
Grand Café te Renswoude en Boek en Buro van
Lunteren in Woudenberg.
Aanvang 20.00 uur. De zaal is open om 19.30
LET OP!

De organisatie van dit feest heeft de SWO
Scherpenzeel-Renswoude in de gelegenheid
gesteld om voor 70-plussers en Mantelzorgers
een beperkt aantal kaarten beschikbaar
te stellen voor deze vrijdagavond voor een
gereduceerde prijs nl. 2,50 euro! Een prachtige
kans om voor een ‘dubbeltje’ op de eerste rang
te zitten en te genieten van liedjes van o.a.

Willie en Willeke Alberti, Andre Hazes, Benny
Neyman, Guus Meeuwis.
Kaarten à 2,50 euro zijn te koop in de Bibliotheek
van Renswoude bij Esther (bibliotheek),
Rianne of Martine (SWO). Graag uw naam en
telefoonnummer op de inschrijflijst vermelden.

SWO BEZOEKDIENST 80+ RENSWOUDE
De SWO heeft al jaren een bezoekdienst
80+ die gevormd wordt door een groep
bezoekvrijwilligers.
Zij komen bij de jarige van 80 jaar en ouder
die daar prijs op stelt rond hun verjaardag een
attentie brengen.
Voor deze dienst kregen wij jaarlijks adressen
van de Gemeente. Ook werden we wekelijks op
de hoogte gehouden van mutaties.
Door een wijziging in de wet op de Privacy
mag de gemeente zonder toestemming van
betrokkenen geen persoonlijke gegevens meer
verstrekken aan organisaties.
Om de “nieuwe 80-ers” toch te bereiken, willen
wij u uitnodigen voor het persoonlijk in ontvangst
nemen van een attentie. Bent u in 2018 80
jaar geworden of bent u 80 jaar of ouder en in
Renswoude komen wonen, dan nodigen wij u
uit op donderdag 4 april om 14.30 uur in het
Trefpunt in de bibliotheek van Renswoude. De
koffie en thee met iets lekker staat voor u klaar.
Ook bij huwelijksjubilea vanaf 50 jaar, daarna
iedere 5 jaar, werd door de genoemde
vrijwilligers een bezoekje gebracht en een
attentie overhandigd. Dit was geheel vrijblijvend.
Omdat de Gemeente ook geen mutaties meer
mag doorgeven en we daardoor niet meer op
de hoogte zijn van overlijden of verhuizing, is
besloten te stoppen met deze bezoekjes.
U kunt zich aanmelden bij het servicepunt
van de SWO , geopend op dinsdag tot en met
donderdag van 13.00-15.00 uur en bereikbaar
op telefoonnummer 033-2778898
Wij hopen u de 4e april te ontmoeten.
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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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Te Koop
Gazelle Ultimate S1 dames fiets.
Kleur wit, Frame maat 49 cm, 30 versnellingen.
In prima staat, hele mooie fiets.
Tel: 0318-572732 (na 18.00uur)
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AFWASSERS GEZOCHT!
www.uitvaar
tzorgsimonebeijer.nl
Restaurant De Hof is op
zoek naar enthousiaste
afwassers!
Min. Leeftijd 16 jaar, 1 a 3 avonden per week in
overleg
0318 57 44 24
Bel ons gerust op 0318-571213 voor info of mail
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u
info@dehof.nl om te solliciteren!
verzekerd bent
Gezocht wegens werk en gezondheid: zelfstandige,
ervaren, betrouwbare, niet-rokende hulp in de
huishouding op een ochtend voor 3 uur per week of
per 14 dagen. 06-30061560

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

Heijink & Me ure
advocaten
Echtscheiding

Boedelscheiding

Alimentatie

Betaalbare deskundigen
Informeer naar onze scherpe tarieven, en bel 0318 - 57 55 00
of rechtstreeks met Mr. Meure onder 0318 - 57 09 90

De Hooge Hoek 4 - 3927 GG Renswoude - www.heijinkenmeure.nl
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