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Gemeentenieuws (23 april 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: 27/05, 10/06

Evenementenkalender
27 april
Koningsdag activiteiten
28 april
Worship event
3 mei
Oranjebal
4 mei
Dodenherdenkiing
11 mei
Voorjaarsconcert Die Original
Fenntaler Musikanten – ‘t Podium
11 mei
Verkoopdag CGK Renswoude
25 mei
Bazar/Rommelmarkt –
Gereformeerde kerk
29 mei t/m 2 juni Renswoude Horse Trials
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl

Bromfietsreveille Koningsdag 27 april 2019: 06.00 uur - 08.00 uur
Weten jullie het nog? Er mag veel, maar niet alles!
Dus:
I. In de late vooravond en nacht tot 06.00 uur 's morgens wordt er niets getolereerd!
II. Van 06.00 - 08.00 uur 's morgens op 27 april 2019. Rondrijden op motoren wordt niet
getolereerd! Rondrijden op brommers wordt getolereerd, indien:
- men daarvoor de juiste leeftijd heeft (vanaf 16 jaar);
- men een valhelm draagt;
- men verzekerd is (plaatje);
- men uiteraard alcoholvrij is;
- men zich niet verkeersgevaarlijk gedraagt;
- men op deugdelijk materiaal rijdt.
Niet? Dan al gauw: bromfiets kwijt! III. Om 08.00 uur moet het afgelopen zijn! De
gemeente wil hierbij duidelijk aangeven dat excessen m.b.t. rijdende voertuigen niet
worden getolereerd. Als de openbare orde en veiligheid in het geding is, zal de politie
optreden. De bromfietsreveille is alleen bedoeld voor Renswoudenaren, deelnemers uit
andere gemeenten zijn niet welkom. Niemand mag de kans lopen aangereden te worden.
Wees niet onsportief en houd je hier dus aan! Meedoen/kijken is natuurlijk op eigen
risico.
Prettige Koningsdag!!
Renswoude, 23 april 2019
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Koningsdag activiteiten
De Oranjevereniging Renswoude heeft zoals elk jaar een aantal activiteiten georganiseerd
rondom Koningsdag. Dit jaar opnieuw op de locatie net naast het bedrijventerrein Groot
Overeem. Met de ervaringen van de afgelopen jaren worden er veel bezoekers verwacht.
Hoeveel precies is niet in te schatten. Wij willen u adviseren om, voor zover mogelijk,
lopend naar het feestterrein te gaan. Rondom het feestterrein worden enkele
verkeerstechnische maatregelen genomen met betrekking tot parkeren en looproutes. Wij
verzoeken u dringend om de bebording te respecteren en de aanwijzingen van de
verkeersregelaars op te volgen. Wij hopen dat het een mooi dorpsfeest gaat worden en
wensen de Oranjevereniging veel succes toe bij de laatste voorbereidingen.
Tijdelijke verkeersmaatregelen Bromfietsreveille en dodenherdenking
Het college van burgemeester en wethouders treft de volgende tijdelijke
verkeersmaatregelen in verband met de bromfietsreveille en de dodenherdenking:
 afsluiting in beide richtingen van de Dorpsstraat vanaf de Ubbeschoterweg tot aan
de rotonde Nijborg / Molenstraat;
 afsluiting in beide richtingen van de Oude Holleweg vanaf de Taets van
Amerongenweg tot aan de Dorpsstraat;
 afsluiting in beide richtingen van de Barneveldsestraat vanaf de Molenstraat tot
aan de Dorpsstraat.
Deze afsluitingen gelden op 27 april a.s. van 05.30 tot 08.30 uur i.v.m. bromfietsreveille
en op 4 mei a.s. van 19.30 tot 20.30 uur i.v.m. dodenherdenking. Deze afsluitingen gelden
voor al het verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Deze afsluitingen zijn
voor zover nodig overeengekomen met de wegbeheerder. Omleidingsroutes worden
aangegeven. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. C. Sennef van de
afdeling Omgevingsbeheer, tel 0318-578150.
Dodenherdenking 4 mei 2019
Naar ik hoop en verwacht zullen zeer velen ook dit jaar weer aanwezig zijn bij de
herdenking van allen die in de Tweede Wereldoorlog en in oorlogen daarna omgekomen
zijn. Het programma is als volgt:
18.00 uur : vlaggen halfstok zonder wimpel;
19.00 uur : korte herdenkingsbijeenkomst in de Gereformeerde Kerk
19.45 uur : vertrek stille tocht vanaf de Gereformeerde Kerk naar het monument;
19.55 - 20.00 uur : ‘Ons Genoegen’, speelt koraalmuziek gevolgd door The Last Post;
20.00 - 20.02 uur : 2 minuten stilte, gevolgd door:
- een gedicht;
- voorlezen van de namen op de oorlogsmonumenten in Renswoude;
- een gedicht;
- kranslegging.
Renswoude, 23 april 2019
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Het einde van de stilte wordt aangegeven door de brandweersirene. Kransen of bloemen
zullen worden gelegd namens het gemeentebestuur, nabestaanden, de Oranjevereniging,
de kerken, de basisscholen en de Historisch Vereniging Oud-Renswoude.
Ik roep u graag op om ook bloemen bij het monument te leggen. Ter afsluiting van de
herdenking zal het Wilhelmus gespeeld en gezongen worden. De stoet wordt ontbonden
bij de Gereformeerde Kerk aan de Kastanjelaan.
Voor zonsondergang moet de vlag weer worden binnengehaald.
Burgemeester van Renswoude, P. Doornenbal – van der Vlist
Het Dorpsteam Renswoude
Bij wie kunt u aankloppen als u vragen of problemen heeft
en u niet weet waar u moet beginnen? De maatschappelijk
werker helpt u op weg met een luisterend oor en praktische
hulp zodat u snel weer grip heeft op uw situatie.
Voor wie?
Algemeen maatschappelijk werk (AMW) is voor mensen die tijdelijk hulp nodig hebben.
Bijvoorbeeld bij spanningen in het gezin, opvoedingsvragen, depressieve klachten,
geldproblemen, rouwverwerking, relatieproblemen of echtscheiding.
Hoe werkt het?
De maatschappelijk werker helpt u in één of meer gesprekken om uw vraag helder te
krijgen en uw problemen aan te pakken. De maatschappelijk werker biedt praktische
ondersteuning, advies en informatie over regelingen, uitkeringen, school of werk,
kortingen en kwijtscheldingen.
De maatschappelijk werker kan u de weg wijzen bij regelwerk en deskundige hulp
inschakelen als dat nodig is. Daarnaast biedt de maatschappelijk werker een luisterend
oor en helpt u om met uw situatie om te gaan. Bijvoorbeeld door gesprekken met u alleen,
met u en uw partner of gezin.
Als er meer hulpverleners bij uw situatie betrokken zijn, kan de maatschappelijk werker u
helpen om de hulp goed op elkaar aan te laten sluiten.
Spreekuur Maatschappelijk werk in de bibliotheek
Onze maatschappelijk werker, Liesbeth Bouman, houdt elke eerste vrijdag van de maand
van 9.00 tot 10.00 spreekuur in de bibliotheek voor een vrijblijvend gesprek. U kunt haar
ook op maandag, dinsdag en vrijdag in de kantooruren bellen op nr. 06- 30149978.
NB Vanaf 1 juli wordt het spreekuur elke tweede vrijdag van de maand gehouden. Het
spreekuur is dan 12 juli van 9.00-10.00

Renswoude, 23 april 2019
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Aan alle 18 jarigen die voor het eerst mogen stemmen
Op donderdag 23 mei a.s. worden de verkiezingen voor de Nederlandse leden van het
Europees parlement gehouden. Voor jou is het de eerste keer dat je mag stemmen. Je
hebt daarvoor een stempas 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 23 mei in alle drie terecht om jouw
stem uit te brengen van 7.30 tot 21.00 uur. Neem daarbij jouw stempas en
identiteitsbewijs mee.
Tot ziens in één van de stembureaus!
P. Doornenbal-van der Vlist
Verkiezingen van de Nederlandse leden van het Europees parlement op 23 mei 2019
De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat het bij de aanstaande
verkiezingen van de Nederlandse leden van het Europees parlement op 23 mei 2019
in navolgend overzicht genoemde lokaliteiten een stembureau is gevestigd.
Nr
1
2
3

Aanduiding stembureau
Gemeentehuis
Gebouw Rehoboth
Voormalige Locatie Borgwal school

Adres stembureau
Dorpsstraat 4 Renswoude
Taets van Amerongenweg 80
Lijsterbeslaan 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.
JIJ KOMT TOCH OOK STEMMEN? IEDERE STEM TELT!
Plaats
Datum

: Renswoude
: 15 april 2019

De burgemeester voornoemd,
P. Doornenbal-van der Vlist

Renswoude, 23 april 2019
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Gedoogbeschikking bewoning voormalige paardenstal Grote Fliertsedijk 3
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, op verzoek van de gemeenteraad,
een persoonsgebonden gedoogbeschikking hebben verleend ten behoeve van het
bewonen van de voormalige paardenstal op het adres Grote Fliertsedijk 3 te Renswoude
(afgegeven op 3 april 2019).
Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen de verleende gedoogbeschikking, dan
kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking (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).
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 meer informatie: mevr. S Huisma, 0318 – 57 81 65 / s.huisma@renswoude.nl
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:
1. Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van een tijdelijke container achter de woning op
het adres Dorpsstraat 43 te Renswoude (ontvangen op 18 maart 2019);
2. Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een garage achter de woning op het adres
Dorpsstraat 43 te Renswoude (ontvangen op 18 maart 2019);
3. Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van twee dakkapellen in het zijdakvlak van de
woning op het adres Beekweide 60 te Renswoude (ontvangen op 5 april 2019);
4. Activiteit ‘bouwen’; voor het bouwen van een veranda en berging achter de woning op
het adres Reigerweide 14 te Renswoude (ontvangen op 8 april 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 meer informatie: mevr. E. Zech, 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl

Renswoude, 23 april 2019
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Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen
zijn verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:
1. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het bouwen van
een overkapping achter het bedrijfspand op het adres De Hooge Hoek 17 te
Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1° van de Wabo* in
samenhang met artikel 5.3.2. van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein’ (verzonden
op 21 maart 2019);
2. Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van 2 bomen in de houtwal ten zuiden
van de bebouwing op het adres Oude Holleweg 49 te Renswoude (verzonden op 22
maart 2019);
3. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het legaliseren
van een schutting, het bouwen van een overkapping en het plaatsen van zonnepanelen
op de uitbouw aan de woning op het adres Dickerijst 2 te Renswoude met toepassing
van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1° van de Wabo* in samenhang met artikel 16.3.2.
van het bestemmingsplan ‘Dorp’ (verzonden op 28 maart 2019);
4. Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak en het
plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning op het adres Dorpsstraat
125 te Renswoude (verzonden op 27 maart 2019);
5. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het bouwen van
een garage bij de woning op het adres Dorpsstraat 43 te Renswoude met toepassing
van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° van de Wabo* in samenhang met artikel 4, lid 1
van bijlage II van het Bor** (verzonden op 12 april 2019);
6. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het plaatsen van
een container voor een periode van maximaal 7 maanden, achter de woning op het
adres Dorpsstraat 43 te Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a,
onder 2° van de Wabo* in samenhang met artikel 4, lid 11 van bijlage II van het Bor**
(verzonden op 12 april 2019);
7. Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van twee dakkapellen in het zijdakvlak van de
woning op het adres Beekweide 60 te Renswoude (verzonden op 12 april 2019).
*Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
**Bor: Besluit omgevingsrecht
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).
Renswoude, 23 april 2019
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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 meer informatie: mevr. E. Zech, 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl
Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken bekend dat:
zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de
route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:


Kavegas B.V., Meikade 61 te Ederveen, t.b.v. het vervoer van Propaan naar
verschillende adressen binnen gemeente Renswoude.

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 24 april tot en met 4
juni 2019. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de
gemeente Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Het bezwaarschrift moet binnen
zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn
ingediend.
U kunt de stukken inzien bij:
het gemeentehuis van Renswoude, Dorpsstraat 4 in Renswoude, tijdens
openingstijden.
Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook)
een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols, tel. 088 –
022 50 43.
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 het Grebbe Food Festival op zaterdag 1 juni 2019 bij
het Bezoekerscentrum Grebbelinie aan de Buursteeg 2 te Renswoude, aangevraagd
door Stichting Team (ontvangen op 11 april 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
Renswoude, 23 april 2019
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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:
 Vergunning voor het houden van een rommelmarkt rondom de Gereformeerde Kerk te
Renswoude op zaterdag 25 mei 2019, aangevraagd door de Gereformeerde kerk
Renswoude (verzonden op 9 april 2019);
 Collectevergunning voor het huis aan huis collecteren voor St. Light fort the Children
Nederland van 8 t/m 14 december 2019 in de gemeente Renswoude (verzonden op 9
april 2019);
 Verklaring van geen bezwaar voor de wielertoertocht Classico Boretti door onder
andere Renswoude op zaterdag 11 mei 2019, aangevraagd door Golazo (verzonden
op 9 april 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 (verzonden op 29-03-2019);
 Standplaatsvergunning voor de verkoop van brillen, lenzen en gehoortoestellen op
het Dorpsplein (de markt), aangevraagd door Hoor en Zie (verzonden 28 maart 2019);
 Collectevergunning voor het huis aan huis collecteren voor St. Woord en Daad uit
Scherpenzeel van 30 juni t/m 6 juli 2019 in de gemeente Renswoude (verzonden op
27 maart 2019);
 Vergunning voor een openluchtdienst in het kasteelbos op 7 juli 2019, aangevraagd
door de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie (verzonden op 26 maart 2019);
 Vergunning voor het organiseren van een motorshow, De Hooge Hoek 22 (PaasParty)
op 22 april a.s., aangevraagd door BikersBest (verzonden op 26 maart 2019);
 Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak- alcoholische
dranken tijdens de motorshow PaasParty bij BikersBest, De Hooge Hoek 22 op 22
april 2019, aangevraagd door dhr. Hendriksen (verzonden op 26 maart 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl

Renswoude, 23 april 2019
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START LENTE GEVIERD MET
VOORJAARSCONCERT
MET ONDER ANDERE LICHTE, ZUID-AMERIKAANSE
MUZIEK
HEEFT
HARMONIEVERENIGING
ONS
GENOEGEN DE START VAN DE LENTE GEVIERD.
HET HARMONIEORKEST UIT RENSWOUDE GAF HET
CONCERT OP ZATERDAG 13 APRIL IN ’T PODIUM.

Voor de pauze stonden verschillende soorten
werken op het programma. “We hebben
er voor gekozen vanavond weer eens een
aantal echte hafa-werken op het programma
te zetten”, legt voorzitter Erwin Veldhuizen
uit. “Dat zijn stukken die flink uitdagend zijn
voor alle secties uit het orkest. En dat zijn
ook stukken waar een verhaal in zit. Geen
zielloze stukjes muziek, maar verhalen over
emotie, liefde, passie, geluk en leven.”
SYMFONISCH GEDICHT

Eén van die stukken, was het werk ‘Pilatus:
Mountain of Dragons’. Het orkest vertelde
met dit symfonische gedicht het verhaal van
een groep moedige avonturiers die de berg
Pilatus beklimmen om op zoek te gaan naar
een draak. Presentatrice Jannieke Gerritsen
vertelde voorafgaand aan het optreden het
verhaal achter het muziekwerk. Tijdens deze
uitleg liet het orkest korte fragmenten uit
het stuk horen, zodat het publiek het verhaal
van het muziekwerk goed kon volgen.
Aansluitend speelde het orkest het hele stuk
van het begin tot het eind.
SOLIST

Tijdens het concert trad ook soliste Maaike
van Saane op met het stuk ‘Piccolo Picante’
van Derek Bourgeois. De piccolo-speler
liet aan het publiek horen hoe goed zij het
kleine blaasinstrument beheerst. Na een
indrukwekkend optreden werd Maaike
beloond met een lang en enthousiast applaus.

LATIN

Na de pauze trad eerst het leerlingenorkest
van Ons Genoegen op. De leerlingen lieten
aan het publiek horen wat zij zoal in hun
mars hebben. Bij het laatste stuk betrad
ook het harmonieorkest het podium. Samen
speelden de beide orkesten een medley
van muziek uit de musical ‘Joseph and the
Amazing Technicolor Dreamcoat’.
Nadat de leerlingen het podium hadden
verlaten, speelde het orkest lichte, ZuidAmerikaanse muziek. Onder andere de
muziekwerken ‘Malaguena’, ‘Spain’ en ‘El
Cumbanchero’ werden gespeeld. Met deze
Latin muziek kwam de voorjaarssfeer er bij
het publiek goed in.
Het volgende optreden van Ons Genoegen
is op zaterdag 6 juli. Dan geeft het orkest
een concert bij Kasteel Renswoude. Houd
www.onsgenoegen.org in de gaten voor
meer informatie.

ROMMELMARKT/BAZAR
Zaterdag 25 mei is er rommelmarkt/bazar
bij de Gereformeerde Kerk hoek DorpsstraatKastanjelaan in Renswoude.
We steunen dit jaar Kinderhospice
Binnenveld te Barneveld. De helft van de
opbrengst is voor de aankleding van de nog
te starten kinderdagopvang, voor kinderen
die
gespecialiseerde
verpleegkundige
dagopvang nodig hebben.
Inbrengen van goederen kan op donderdag
23 en vrijdag 24 mei vanaf 18:00 uur bij de
kerk aan de Kastanjelaan.
Ook benieuwd wat er allemaal te koop is? We
zien u en jullie graag op deze gezellige dag,
tussen 9 en 15:00 uur!
Informatie te krijgen bij Sandra LabotsLagerweij: 06 3003 9582
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MEI
Datum

3

Vrijdag

6

Activiteit
09.30-11.00 uur: Taal Café
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00 uur: Biljarten
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb

Maandag

7

Dinsdag

10

Vrijdag

13

Maandag

14

Dinsdag

17

Vrijdag

20

Maandag

14.00-17.00 uur: Biljarten
14.00-16.30 uur: Welfare
09.30-11.00 uur: Taal Café
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00 uur: Biljarten
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb
19.00 uur: Thema-bijeenkomst over Levenstestament
10.00 uur: Tablet café
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade
09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
14.00-16.30 uur: Welfare
14.00-17.00 uur: Biljarten
09.30-11.00 uur: Taal Café
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00 uur: Biljarten
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb
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14.00-16.30 uur: Welfare
14.00-17.00 uur: Biljarten

24

09.30-11.00 uur: Taal Café
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00 uur: Biljarten
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb
19.00: NAH café

Dinsdag
Vrijdag

27

Maandag

28

Dinsdag

31

Vrijdag

10.00 uur: Tablet café
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade
09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
14.00-17.00 uur: Biljarten
14.00-16.30 uur: Welfare
17.00 UUR GEZAMENLIJK ETEN
09.30-11.00 uur: Taal Café
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00 uur: Biljarten

Voor vragen kunt u contact opnemen met de coördinator mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning
Rianne van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl of 06- 51647525) of Martine van Garderen
m.vangarderen@swo-sr.nl of 06 83775854

13

www.henkschuurman.nl
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bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

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

leoverkerk.nl













Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl
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JEANET HARTHOORN: DERTIG
KAPSTER - ZONDER RECLAME

JAAR

ZE WERKT DIT JAAR DERTIG JAAR VOOR ZICHZELF
ALS KAPSTER, MAAR ZE MOET EERLIJK BEKENNEN
“DAT ZE NOG NOOIT IN EEN KRANT OF IETS
DERGELIJKS HEEFT GESTAAN,” ZEGT JEANET
HARTHOORN VAN KAPSALON JEANET. WAAROM
ZE DAN NU WEL VERSCHIJNT MET EEN ARTIKEL IN
DE HERAUT? MISSCHIEN OMDAT ZE DAT ZELF NIET
ZOCHT. “EN OMDAT DIE DERTIG JAAR TOCH WEL EEN
MIJLPAAL IS,” LACHT ZE.

Dertig jaar is inderdaad een hele tijd. Al die jaren
kapt Jeanet kinderen, dames en heren in haar
salon aan huis in de Meidoornlaan. Al toen ze
zestien was haalde ze haar kappersdiploma
op de kappersschool in Amersfoort. Daarna
volgde het ondernemersdiploma voor
kappers in Leusden, ondertussen werkte ze
al wel in een kapsalon.
In 1989 richtte ze haar eigen salon aan
huis in. Toen nog aan de Elzenhof op een
bovenkamer. Nu hoeven haar klanten niet
meer de trap op en beschikt ze sinds 1991
over een comfortabele, moderne kapsalon
waar ze haar klanten ontvangt.
Voor alle haarbehandelingen kun je bij Jeanet
terecht. Knippen, kleuren en permanenten,
hoewel permanent zetten sterk onderhevig
is aan de mode. “Momenteel wordt er veel
geverfd. Ik werk met producten van L’Oréal,
die zich kwalitatief sterk hebben bewezen.
Erg enthousiast ben ik over hun nieuwste
product. Dit is een ammoniakvrije haarverf
met de naam Inoa. Deze verf is samengesteld
op basis van olie, geurt niet en is zacht
voor haar en huid. Ik werk er graag mee en
kan het absoluut iedereen aanbevelen,”
vertelt Jeanet. In haar salon kun je de
haarverzorgingsproducten die zij gebruikt
ook aanschaffen.
Tweemaal per jaar volgt Jeanet een cursus

om op de hoogte te blijven van nieuwe trends,
kniptechnieken en producten. Zo kan zij haar
klanten altijd het beste blijven bieden en
inspelen op wat actueel is. Daarnaast zorgt
het voor nieuwe inspiratie.
Trouw als Jeanet aan haar vak is, zo trouw
zijn ook haar klanten. 90% van de clientèle
komt al jaren bij haar, sommigen zelfs al die
dertig jaren dat ze voor zichzelf werkt. Waar
dat aan ligt? Jeanet blijft er bescheiden over.
“Ongemerkt groei je mee met hun leven
wanneer ze dingen met je delen. Persoonlijke
aandacht voor iemand vind ik belangrijk,
naast natuurlijk dat je je vak goed uitoefent.
Maar daardoor bouw je denk ik wel een band
op met mensen,” zegt ze.
Jeanet werkt op afspraak op de dagen
dinsdag en vrijdag, en in overleg op andere
momenten van de week. Natuurlijk ook voor
speciale gelegenheden zoals bruiloften en
feesten. Telefoon 0318-574950. E-mail
jeanet.harthoorn@gmail.com.

BOODSCHAPPEN SERVICE
Wilt u graag boodschappen doen? Lukt dit niet
alleen? Heeft u vervoer nodig? Bij voldoende
belangstelling start de SWO met een
boodschappenservice. Op donderdag kunt
u met een vrijwilliger van de vervoersdienst
naar de Hoogvliet vanuit Scherpenzeel en
naar de Emthé vanuit Renswoude. Rond
10.00 uur komt de vrijwilliger u op halen en
na het boodschappen doen kunt u een kopje
koffie drinken bij de supermarkt, rond 11.30
uur komt de vrijwilliger u ophalen.
Kosten € 2,00 per persoon
Heeft u hier belangstelling voor? Laat het
ons weten bij het servicebureau geopend
dinsdag, woensdag en donderdag van
13.00-15.00 uur of telefonisch tijdens de
openingstijden van het servicebureau op
033-2778898.
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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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LEVE DOOR DE KONING OP ZONDAG 28 APRIL OP
HET FESTIVALTERREIN OP GROOT OVEREEM
Een gratis feest voor iedereen, niet voor
Willem-Alexander, maar voor DE KONING.
Een feest voor jong en oud, gelovig en niet
gelovig, waarbij saamhorigheid voorop staat en
kerkmuren niet gelden. Door dit idee, ontstond
werkgroep Renswoude op Zijn grondvesten. We
wilden het liefst de grote tent gebruiken op het
festival van de Oranjevereniging Renswoude,
omdat deze de zondag na koningsdag toch
leeg zou staan. De Oranjevereniging konden
het idee waarderen en gaf toestemming om
gebruik te maken van de tent en een deel
van het terrein. We hebben gezocht naar een
band en die werd gevonden in Moziekworship
onder leiding van Kees Kraaijenoord, maar ook
zanger en liedjesschrijver Matthijn Buwalda,
die ieder seizoen in het theater staat komt een
optreden verzorgen.

opent zondag 28 april a.s. om 14.30 uur en de
middag wordt 18.15 uur afgesloten. Iedereen is
van harte welkom om er samen een mooi feest
van te maken voor De Koning!

MANTELZORGSALON
VINDEN, VERLICHTEN, VERSTERKEN EN VERBINDEN
VAN MANTELZORGERS.

De mantelzorgsalon is een ontmoetingsplek
voor mensen die langdurig of intensieve
zorg geven aan een familielid, vriend of
kennis. De mantelzorgsalon is een plek om te
ontspannen, maar ook een plek waar u andere
mantelzorgers ontmoet en ervaringen kunt
delen. Ook mantelzorgers hebben tijd voor
zichzelf nodig, daarom is het delen van zorg
belangrijk. Zorgt u goed voor uzelf?
Wanneer: D.V. woensdag 1 mei 2019
Waar: Zorgboerderij ‘De Kleine Weide’
Biesbosserweg 19 Renswoude

KINDEREN MEER DAN WELKOM!

Juist kinderen nemen een grote plaats in
op deze dag. Zo zijn er voor hen een aantal
springkussens, kunnen ze worden geschminkt,
zal er een ballonnengoochelaar aanwezig zijn
en niet te vergeten begint het feest om 14.45
uur met een grote roofvogelshow op het terrein
voor de tent. Bij slechte weersvoorspellingen
wordt er voor de kinderen een alternatief
geboden. Om 16.00 uur start het conceart in
de tent en voor iedereen is er GRATIS koffie
en thee en voor de kinderen limonade en wat
lekkers. Wie verder iets wil drinken kan hiervoor
muntjes kopen. Aan dit evenement werken
maar liefst meer dan 50 vrijwilligers mee, die
er met elkaar echt een mooie dag van willen
maken voor iedereen in de omgeving. Het is
de bedoeling dat we elkaar gezellig ontmoet
en dat we samen, hoe verschillend we ook zijn
en misschien ook wel denken, een feest vieren,
waar echt iedereen welkom is. Het terrein

PROGRAMMA:

09.45 uur: Ontvangst met koffie/thee en wat
lekkers
10.15 uur: Inleiding door Paula Hoek -Gommers.
Zij is in opleiding voor mantelzorgmakelaar
en wil ons daar graag over vertellen. Paula
heeft ervaring vanuit de dagelijkse praktijk als
mantelzorger van haar man.
10.45 uur: Pauze
11.00 uur: Met elkaar in gesprek in groepjes
12.30 uur: Lunch (gratis)
13.30 uur: Groene Workshop (€ 7,50 p.p.)
Of wandeling over de Grebbelinie
14.45 uur: Thee/koffie met bonbon
15.00 uur: Einde
Kunt u niet de hele dag aanwezig zijn maar wel
een gedeelte dan is dat mogelijk. U kunt zich
opgeven tot zaterdag 27 april bij Coby van
Ginkel 06-55814828 of Annemien van Ginkel
033-2771400 / info@dekleineweide.nl
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VAN DE BIEB:
SAMEN SOEP ETEN OP 14 MEI!
DORPSSOEP TUSSEN 12 EN 13 UUR

Wat is Dorpssoep? Dat is een initiatief van
de bibliotheek Renswoude en de Senioren
Welzijns Organisatie (SWO) samenwerkend
in Het Trefpunt. Het motto is: Samen Soepen
lekker en gezellig!
Iedereen, van groot tot klein, is welkom in
ons gebouw aan de van Reedeweg 77 tussen
12 en 13 uur voor soep en stokbrood. Tegen
betaling van dit jaar van maar 1 e. Eigen kom
en lepel mee (enkele kommen te leen).
De volgende keer is er Samen soepen op
14 mei en 11 juni, dus elke 2de dinsdag van
de maand. Komt u ook met uw partner,
buurvrouw, uw kind of alleen?
VOORLEZEN

Tot aan de Kinderboekenweek dit najaar is er
geen voorlezen meer in de bibliotheek.
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 Peter van den Hoek, die nu bezig is met
zijn volgende kunstwerk, de maquette van
onze Koepelkerk.
LEZINGEN ZOUTE INVAL VOORJAAR 2019:
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.
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POEZIE-WEDSTRIJD MOEDER DE VROUW

In de boekenweek, op 23 maart, startte 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 23 JULI

Het is mogelijk om op dinsdagmiddag 23 juli
een rondleiding in het kasteel van Renswoude
te volgen via de bibliotheek. (mei en juni
zijn vol). 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.

de heraut
SAMEN ETEN

RUMMICUP EN SJOELEN

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. Op
menu staat ham en Meloen, Nasi/bami
met kipsate en een verrassingsdessert.
Verder kunt u zich melden in de bieb voor
het Senioren Paasdiner bij Smaakidee op
Tweede Paasdag 22 april. (17,50 pp incl. 1
drankje). U kunt zich hiervoor ook opgeven
bij smaakidee zelf via 033-2340342 /info@
smaakidee.nl. Voor vervoer kunt u zich bij de
SWO melden.

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,-

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

Biljarten kan altijd, op dinsdag tussen 14-20
u, op woensdag en vrijdag tussen 14-17 u.
Smmige mensen willen ook graag sjoelen.
Mocht u dat ook willen meldt u zich bij de
bibliotheek dan kunnen we een groepje
vormen.
Helaas worden er geen plastic doppen voor
de St. Hulphond meer ingezameld via de
bibliotheek, we kunnen ze niet meer kwijt
helaas.
ADRES:

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

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/mei vallen de oneven weken op 26
april, 10 en 24 mei.
Tijdens het inloopspreekuur kan iedereen die
de Nederlandse taal beter wil leren terecht
www.uitvaar tzorgsimonebeijer.nl
voor vragen. Je word dan geholpen met zoeken
naar geschikt (les)materiaal, een taalmaatje
of taalles in de buurt. Ook taalvrijwilligers
0318 57
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

r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt ab a
eg

44 24

• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u
verzekerd bent

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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Nu bij Snickers werkbroek
6341 of 6241 een T-shirt én
riem cadeau!

 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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49E AVONDVIERDAAGSE RENSWOUDE 2019

		
Dit jaar wordt de avondvierdaagse in
Renswoude gehouden van dinsdag 4 juni
t/m vrijdag 7 juni 2019. Het is dit jaar de
49e Avondvierdaagse in Renswoude. Alle
bewoners van Renswoude en omgeving willen
wij hierbij uitnodigen om mee te wandelen.
Laat zien dat Renswoude sportief is en loop
mee! Ook dit jaar weer mooie routes! Als
minimumleeftijd voor deelname geldt dat men
per 30 september 2018 minimaal 4 jaar is.
VOORINSCHRIJVEN

Maandag 27 mei 2019 vindt de voorinschrijving
plaats van 19.00 uur tot 20.00 uur in sporthal
‘de Hokhorst’.
Voorinschrijven heeft duidelijk zin. Dit voorkomt lange wachttijden op de openingsavond.
De te lopen afstand kunt u zelf bepalen; of 4 x
5 km of 4 x 10 km.
Inschrijfgeld voor alle leeftijden is € 5,-.
Inschrijven kan ook via de scholen!
Startplaats en starttijden Sporthal ‘de
Hokhorst’, starttijden:
5 km dinsdag t/m donderdag om 18.00 tot
19.00 uur, vrijdag om 18.15 uur
10 km dinsdag t/m donderdag tussen 18.00
tot 19.00 uur, vrijdag om 17.45 uur
DEFILÉ

Voor het defilé vertrekken we op vrijdag 7
juni 2019 om 20.00 uur vanaf het kasteel: de
Dorpsstraat op, langs de voordeur van het
gemeentehuis, verder de Dorpsstraat volgen,
via de Kastanjelaan en de Sportparklaan naar
“de Hokhorst” voor het in ontvangst nemen
van de herinnering.
Nadere inlichtingen, hiervoor kunt u terecht bij:
Ruud Hazeleger 06-51537420
Gerdien Veldhuizen 06-50463835
Henny Cozijnsen 06-38927560

VOORAANKONDIGING JUBILEUMCONCERT
15 JUNI
Dit jaar bestaat Con Amore, Chr. gemende
zangvereniging 60 jaar. Op de onlangs
gehouden ledenvergadering mochten we een
zanglid huldigen met haar 25 jarig Jubileum. Al
25 jaar zingt Lia Hoogeweg vol enthousiasme
mee in het koor bij de sopranen. Ook is ze
jarenlang de drijvende kracht geweest van
het kinderkoor ‘de Regenboog’. Menigeen kan
zich vast nog wel herinneren hoe de kinderen
de Volkskerstzang opluisterden met hun
gezang. Lia kreeg een mooi speldje en een bos
bloemen en namens het bestuur waar ze ook
al jaren deel van uitmaakt een cadeau. Tevens
werd het hele koor gefeliciteerd met het 60
jarig bestaan en werd er voor iedereen een
presentje overhandigd.
Hetzelfde enthousiasme uit de beginjaren
is er nog steeds. Vol enthousiasme is het
koor nu bezig met het repertoire voor het
Jubileumconcert op zaterdag 15 juni a.s. in
de Koepelkerk van Renswoude. Het koor
staat onder leiding van Jeannette van ‘t Veld.
Orgel en piano worden bespeeld door Leander
van der Steen. Het koor zal tevens begeleid
worden door strijkinstrumenten en diverse
blaasinstrumenten. Ook is er ruimte voor
samenzang. Het belooft een mooie avond te
worden! Noteer de datum in uw agenda en
kom luisteren.
Komt u en jij ook?
Aanvang 20.00 uur, kerk is open vanaf 19.30
uur. Toegang is vrij, wel is er een collecte om
de onkosten te bestrijden.
We hopen u te ontmoeten op 15 juni in de
Koepelkerk te Renswoude.
Con Amore Renswoude. Voor meer informatie:
Yolande Schouten, telefoon 0318-572947, Lia
Hoogeweg telefoon: 06-50522196
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ORANJEFESTIVAL RENSWOUDE
De afgelopen jaren zijn de festiviteiten
rondom Koningsdag in Renswoude zover uit
gegroeid dat er gesproken kan worden van
een waar festival. De hoofdact op Koningsdag
is de laatste jaren de naamgever van dit
festival maar dat is eigenlijk niet terecht en
met de wisselende acts de afgelopen edities
ook niet praktisch. Daarnaast geeft het niet
weer wat dit familiefeest allemaal inhoud
want het biedt nog zoveel meer met het
Bouw- en Speeldorp, Little Woodstock, de
dorpslunch en de After Cross Party! Met
deze nieuwe naam is alles nu samengevat in
één kreet. Oranjefestival Renswoude is een
feit!
De nieuwe naam geeft gelijk een opening
voor ons om nog een klasse toe te voegen
aan het programma op de baan. Maximaal
spektakel, de hele middag! Ja het is gelukt,
er kan weer gecrost worden met auto’s met
de nieuwe knotsgekke Crazy Back to Back
Cross!
CRAZY BACK TO BACK CROSS

Crossen zit diepgeworteld in onze identiteit,
dat is een ding dat zeker is. Daarom blijven
wij ieder jaar op zoek naar meer spektakel
en gekkigheid voor toeschouwers maar ook
voor deelnemers! De auto’s keren terug
op de crossbaan maar we zetten ze in de
achteruit. Coureurs rijden alleen achteruit,
tegen elkaar in een heat. Wie de meeste
rondjes rijdt in deze heat wint en gaat door
naar de volgende ronde. Degene die in de
finale de meeste rondes weet af te leggen
is de grote winnaar! Deelnemers bouwen
weer zelf de auto waar mee zij gaan rijden.
Door afmeldingen zijn nog twee plaatsen
vrijgekomen in het startveld. Inschrijven kan
dus nog!!
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CRAZY CROSS KARTS

Ook keren de Crazy Cross Karts weer terug
op het programma. Maar dan wel in zijn
puurste vorm! Het klimmen, klauteren en
rennen wordt geskipt. Nu is het met 600cc
karts racen over een uitdagende baan! Het
raceconcept is ook veranderd en gelijk aan
die van de Crazy Back to Back Cross. Meer
rondjes rijden in je heat dan je tegenstanders.
Dat lijkt makkelijk maar alle schuivers
die wij het afgelopen jaar hebben gezien
bewijzen dat je kart op de baan houden niet
vanzelfsprekend is! Het maximaal aantal
deelnemers voor deze klasse is al twee
maanden bereikt, dat belooft een strijd te
worden die je niet wil missen!
‘FRANK VAN WOERDEN BOUW’ BOUW EN SPEELDORP

Ieder jaar proberen wij alle weides van ons
festival goed in elkaar over te laten lopen
maar iedere keer zijn wij het er weer over
eens, er mag veel ruimte ingepland worden
voor de kids. Een wereld met zweefmolens,
bungeetrampolines, springkussens, graffiti
spuiten, knutseltafels, snoep, suikerspinnen,
popcorn en gratis ranja! Een land waar zij de
baas zijn en waar zij de hele dag helemaal
afgeschermd los kunnen gaan. De gelukkige
gezichten van de kinderen die ieder jaar
weer te zien zijn.. daar doen we het voor! Het
Bouw & Speeldorp wordt weer opgesplitst in
twee delen zo dat de allerjongste bezoekers
ook rustig al hun energie kwijt kunnen.
Daarbij letten wij ook op een snelle uitgang
naar de toiletten en de zitjes voor de ouders
zodat ze toch een klein beetje de kinderen in
de gaten kunnen houden als de kinderen hun
gang gaan!
LITTLE WOODSTOCK

Een schot in de roos! Koningsdag in
Renswoude is een dag waar je met de hele
familie naar toe kan en dat bewezen wij

de heraut
afgelopen jaar nog meer dan ooit tevoren.
Voor alle leeftijdscategorieën is er spektakel
en feest. Ieder jaar zoeken wij weer naar een
vernieuwende mix om iedereen de mooiste
dag van het jaar te laten hebben. Dat kan dus
zijn aan de rand van de Crossbaan maar ook
als je niet voor de Cross komt dan kunnen
bezoekers zich de hele middag vermaken op
Little Woodstock.
Knus, gezellig, relax en ontzettend goede
muziek. Vorig jaar nieuw maar wat
een succes! Daarom wordt ook dit jaar
het horecaplein omgetoverd tot Little
Woodstock. Compleet in de stijl van het
grotere Amerikaanse broertje herbeleef je
hier klassiekers van artiesten als George
Baker en Bon Jovi. Of ga je uit je dak op
hedendaagse Top 40-hits van Katy Perry,
Miley Cyrus, Beyoncé, Pharrel en anderen.
Dus, sla dat gebrouwen, vitaminerijke
drankje achterover en schud die billen
als in de Summer of ‘69! Om daar een
handje bij te helpen hebben wij The Hillbilly
Moonshiners uitgenodigd. Een hedendaagse
bluegrassband uit het zuiden van Nederland.
Yee-haw!
Little Woodstock is echt voor alle leeftijden
geschikt. Er mag gedanst worden maar je kan
ook rustig blijven zitten op de banken. Ook
zal dit jaar de gezellige spelletjestent terug
keren! Koffie, sjoelen en een relaxfauteuil.
Wie wil dat nu niet?
BBM SJANS EN DANSARENA

Partyanimals en kroegtijgers, dit is de plek
waar je je kan melden voor een hele middag
feest! Want in deze tent vind je het echte
knalfeest op Koningsdag in Renswoude
samen met DJ Rick. Apres-ski op en top!

AFTER CROSS PARTY

Direct na het middagprogramma kan je
gelijk door naar de After Cross Party in de
megatent met Q5 New Style! Compleet
met Co2 shooters en led schermen is dit
een lekkere afsluiter! Ook als je de hele dag
buiten Renswoude hebt vertoefd kun je
aansluiten in de feestende massa! De AfterCross Party begint om 18:00uur in megatent
op het festivalterrein, het grote grasland
achter het Total tankstation in Renswoude
dat op Koningsdag toegankelijk is via De
Hooge Hoek/Groot Overeem. Toegang voor
niet leden van de vereniging is €7,50. Ben je
ouder dan 18 en wil je een drankje drinken?
Neem dan je id-kaart mee voor de controle
aan de entree. Kijk voor het volledige
programma op www.ovrenswoude.nl

EHBO CURSUS
Bij het woord ongeluk denkt u misschien
meteen aan een drama met veel bloed
en ellende. Echter het grootste gedeelte
van de ongelukken gebeurt gewoon
thuis, op het werk of tijdens het spelen.
Een gekneusde enkel, een snijwond of
verslikken: daar is niets engs of bloederigs
aan. Als u maar weet wat u moet doen. Het
is belangrijk dat een slachtoffer op tijd wordt
geholpen. Bijvoorbeeld bij een hartaanval
of een slagaderlijke bloeding kan dat van
levensbelang zijn.
Weet u wat u doen moet? Wij kunnen het
u leren in 12 a 14 avonden. Reanimatie /
gebruik AED maakt deel uit van de cursus.
Uiteindelijk kan iedereen een ander helpen.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Geef je snel op bij info@ehborenswoude.nl.
voor de cursus die start in september 2019
(op donderdagavond).
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

ZATERDAG 11 MEI 2019 - 14.30 UUR

AVW '66 - RENSWOUDE
ZATERDAG 18 MEI 2019 - 14.30 UUR

LUNTEREN - RENSWOUDE

www.vvrenswoude.nl

24

de heraut
COLLECTE
HARTSTICHTING
€2635.42 OP IN RENSWOUDE

BRENGT

RUIM 60 COLLECTANTEN HAALDEN GELD OP VOOR
OPLOSSINGEN OM IEDERS HART ZO GEZOND MOGELIJK
TE HOUDEN
DE
JAARLIJKSE
COLLECTEWEEK
VAN
DE
HARTSTICHTING VAN 7 TOT EN MET 13 APRIL HEEFT
DIT JAAR €2635.42 IN RENSWOUDE OPGELEVERD.
DE HARTSTICHTING BEDANKT DE COLLECTANTEN
EN INWONERS VAN HARTE VOOR DE BIJDRAGE.
DANKZIJ DE GIFTEN WERKT DE HARTSTICHTING
AAN CONCRETE OPLOSSINGEN OM IEDERS HART ZO
GEZOND MOGELIJK TE HOUDEN. WANT EEN GEZOND
HART IS NIET VANZELFSPREKEND.

We hebben in 55 jaar al veel bereikt, maar
we zijn er nog niet. Met het oog op het
groeiend aantal hart- en vaatpatiënten is
het noodzakelijk dat wij hart- en vaatziekten
vroeger kunnen herkennen en opsporen én
beter kunnen behandelen. Want iedereen
heeft recht op een gezond hart. Een hart
waarmee je alles uit het leven haalt, dat je
kracht geeft om te groeien, te leven en lief te
hebben.
OPLOSSINGEN

De Hartstichting werkt aan drie doelen:
voorkomen van hartproblemen, snellere hulp
in een noodsituatie en betere behandelingen.
Binnen deze doelen werken we aan
verschillende oplossingen. Zo werken wij
bijvoorbeeld aan een eenvoudige bloedtest
waarmee je erfelijke factoren kunt achterhalen
en hartproblemen kunt voorkomen. En we
onderzoeken welke signalen er vooraf gaan
aan hart- of herseninfarcten. Zodat infarcten
op tijd ontdekt of zelfs voorkomen kunnen
worden. Lees meer over onze doelen en
oplossingen op hartstichting.nl.

OVER DE HARTSTICHTING

De Hartstichting werkt aan concrete
oplossingen om ieders hart zo gezond
mogelijk te houden, zodat iedereen uit het
leven kan halen wat erin zit. Stap voor stap
en op verschillende fronten tegelijk werken
wij aan een hartgezonde samenleving. Dat
doen wij samen met medewerkers, patiënten,
vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals,
wetenschappers en business partners. Onze
ambitie is om hart- en vaatziekten zo vroeg
mogelijk te kunnen herkennen, opsporen
én zo goed mogelijk te behandelen. Daartoe
financieren wij wetenschappelijk onderzoek,
geven wij voorlichting en werken wij aan
vernieuwing in de zorg en hulpverlening. Voor
meer informatie: hartstichting.nl

BERICHTEN VAN DE WIJKAGENT
Aanrijding Hond/Scooter:
Op vrijdag 5 april 2019 om 06.10 uur is er een
hond aangereden op de Utrechtseweg thv
nummer 4. De hond is naar aanleiding van
de aanrijding in de handen van de eigenaar
overleden. De bestuurder van de scooter
is doorgereden. De eigenaar heeft aangifte
gedaan en zodoende zijn wij een onderzoek
gestart naar de identiteit van de bestuurder.
Het vermoeden bestaat dat de bestuurder
uit Scherpenzeel kwam.
Daarom deze oproep: heeft u iets gezien
of gehoord van deze aanrijding? Dan kunt
u dit melden bij ons. Uiteraard mag dit ook
anoniem. Registratie nummer: 2019098738
Met vriendelijke groet,
Uw wijkagent IJzebrand Havinga
IJzebrand.Havinga@politie.nl
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Hage Nap
Molenstraat 10a
3927 AC Renswoude
Tel:
0318 - 57 35 38
Mob: 06 - 149 636 02
info@napschilderwerken.nl
www.napschilderwerken.nl

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

SNEL AANNEM

Verkoop Aankoop
Taxaties Woningen
n

n

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

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

Parkietjes

de heraut

Jongen van 12 jaar wil graag helpen met de zorg voor
uw dieren. Huisdieren of boerderijdieren.
0644277402
Ben jij tussen de 13-16 jaar oud en wil je goed
verdienen door op zaterdag een paar uur te
verkopen? Neem contact op met 0629862823
Nog 2 parkeerplaatsen te huur of
te koop. Mooi gelegen (achter het
Rechthuis)!
Info: 06-53 31 45 22.
Heeft u nog een oud emaille
reclamebord? Groot of klein, ik ben er
erg blij mee! Graag kom ik het tegen
contante betaling bij u ophalen 06 110
41 642

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

Tureluurweide 48
3927 SH RENSWOUDE
Tel.: 06-20514111
Email: info@vanedekoeriers.nl
www.vanedekoeriers.nl
UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude REDACTIE- EN 
ADVERTENTIEADRES: Gerbert van Donselaar, 06 - 24 50 74 13
E-MAIL: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL

UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DINSDAG 30 APRIL
VÓÓR 19.00 UUR
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RENSWOUDE OP ZIJN GRONDVESTEN ORGANISEERT

ZONDAG 28 APRIL VANAF 14.30 UUR

MET OPTREDENS VAN:
MATTHIJN BUWALDA
KEES KRAAIJENOORD EN MOZAIEK WORSHIP
HET FESTIVALTERREIN OP GROOT OVEREEM
VOOR DE KINDEREN: ROOFVOGELSHOW, SCHMINK
BALLONNENGOOCHELAAR, LUCHTKUSSENS

