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Gemeentenieuws (15 juli 2019)
Evenementenkalender
Centraal telefoonnummer
31-8 t/m 1-9
Kunstroute weekend Renswoude
De gemeente is bereikbaar via één
Gevonden/verloren voorwerpen
centraal telefoonnummer 0318 Maand juni
Diverse sleutels en sleutelbossen
578150. Ma t/m vr: 09.00-12.00 en
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
14.00-16.00 uur.
Storingsdienst gemeente: Voor zeer
dringende problemen is de storingsdienst van de gemeente, buiten kantooruren te
bereiken, onder telefoonnummer 06-51148102.
Geen spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester gaat in de maanden juli en augustus niet door. Indien
u de burgemeester toch graag wilt spreken, dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat via 0318- 578156. Er wordt dan een afspraak ingepland.
GEEN SPOEDAANVRAGEN REISDOCUMENTEN OP 16 EN 17 JULI
I.v.m. een technische aanpassing van het reisdocumentensysteem is het niet mogelijk om
op 16 en 17 juli een spoedaanvraag voor een reisdocument te doen.
Er kunnen op deze twee dagen wel reisdocumenten aangevraagd worden met de
standaard leveringstermijn van 5 werkdagen, alleen de spoedprocedure (levering de
volgende dag) is niet mogelijk.
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend:
1. Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een berging achter de woning op het adres
Meidoornlaan 4 te Renswoude (ingediend op 25 juni 2019).
Bovenstaande aanvraag is ingediend en wordt 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: Eveline Zech 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl

Renswoude, 15 juli 2019
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Ga in gesprek over duurzaamheid tijdens de VIP-bustour op 20 juli a.s.
Eitje tikken met wethouder Van ’t Foort
Zaterdag 20 juli doet de VIP-bus, de rijdende
winkel van inspiratie, Renswoude aan. De
voormalige SRV winkelwagen reist onder de
naam ToerMee (www.toermee.nl) door het
land om versnelling te brengen in duurzame
lokale plannen en projecten. De eerste ‘halte’
van de VIP-bus is Renswoude. Wethouder
Van ‘t Foort won deze aftrap door tijdens het
VNG-Congres op de bestuurdersstoel plaats
te nemen en zijn visie op de toekomst voor
Renswoude te delen.
De VIP-bus staat zaterdag 20 juli a.s. tussen 08.00 en 14.00 uur op het Dorpsplein in
Renswoude.
Tussen 10.00 en 14.00 uur kan je aan boord van de VIP-bus je laten inspireren door
duurzame ideeën uit andere plekken van de wereld. Trek eens een duurzame snack uit
onze automaat. Kom inspiratie snuiven zoals je niet eerder hebt gedaan en ontdek hoe
makkelijk en leuk het is direct te verduurzamen als je hoort over ‘Verborgen Impact’.
Voorafgaand, tussen 08.00 en 10.00 uur is er een ontbijtsessie ‘Eitje tikken met wethouder
Van ’t Foort’. De wethouder gaat in gesprek met bestuurders, ondernemers en agrariërs
over de uitdagingen, (persoonlijk) drijfveren, blikken op de toekomst en mogelijkheden om
in actie te komen. Ook is er plek voor drie inwoners. Wil je in aanmerking komen voor één
van deze drie plekken, stuur dan een e-mail naar secretariaat@renswoude.nl. Aanmelden
kan tot en met 17 juli a.s.
Blik op de Toekomst: beperkt houdbaar
‘Door overheden, inwoners en ondernemers samen mee op reis te nemen in de
vraagstukken van de toekomst komen projecten in de volgende versnelling’, aldus Dennis
Nolte, de bedenker van dit concept. ‘In je eentje reis je snel, samen kom je verder. In de
VIP-bus kan je letterlijk proeven aan de toekomst, ontmoet je anderen die je verder kunnen
helpen en stap je vervolgens de bus uit met je eigen Blik op de Toekomst, met je volgende
stap. Je eigen blik op de toekomst krijg je mee naar huis en is beperkt houdbaar. Na drie
maanden wordt deze weer geopend om met elkaar terug te blikken en elkaar te helpen.
Verduurzamen wordt vaak als streng ervaren, wij maken er liever een inspirerend avontuur
van.’
Renswoude, 15 juli 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. Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een uitbouw achter de woning en een
vervangende berging naast de woning op het adres Van der Sevenderlaan 32 te
Renswoude (verzonden op 27 juni 2019);
2. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het bouwen van
een vervangend verdeelstation/ transformatorhuis achter de brandweerkazerne op het
adres Dorpsstraat 117 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 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (verzonden op 3 juli 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: Eveline Zech 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl
Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag om
omgevingsvergunning de beslistermijn met ten hoogste zes weken hebben verlengd op
grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:
1. Activciteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een schuur op het adres Biesbosserweg 9 te
Renswoude (nieuwe uiterste beslistermijn: 14 augustus 2019).
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl

Renswoude, 15 juli 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:
 Ontheffing geluidshinder voor een bruiloftsfeest op vrijdag 20 september 2019 van
14.00 tot 02.00 uur op het adres aan de Oude Holleweg 59 te Renswoude, aangevraagd
door mw. A. de Greef (verzonden op 8 juli 2019);
 Melding buurtbarbecue Van Rijnesteinlaan op zaterdag 7 september a.s. (ontvangen op
5 juli 2019);
 Melding buurtbarbecue Kievitweide op zaterdag 20 juli a.s. (ontvangen op 3 juli 2019);
 Evenementenvergunning voor een Hollandse Barbecue Avond aan de Barneveldsestraat
49 te Renswoude op zaterdag 10 augustus a.s., ingediend door SmaakIdee (ontvangen
op 1 juli 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:
 Verklaring van geen bezwaar voor de fietstoertocht Meewind Koers op zondag 13 oktober
2019 door o.a. de gemeente Renswoude, aangevraagd door International Cycling
(verzonden op 8 juli 2019);
 Verklaring van geen bezwaar voor de toertocht Giro di KiKa op zaterdag 31 augustus
2019 door o.a. de gemeente Renswoude, aangevraagd door International Cycling
(verzonden op 4 juli 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
Melden van een storing aan de openbare verlichting
Als er iets mis is met één of meerdere lantaarnpalen langs de openbare weg, kunt u dit
melden via www.renswoude.nl/verlichting. Op een kaart van Renswoude kunt u aangeven
om welke lantaarnpaal het gaat. U kunt ook zien of een storing al eerder is aangemeld.
U hoeft bij deze melding geen persoonlijke gegevens door te geven, maar als u uw emailadres invult, wordt u op de hoogte gehouden van de reparatie.
Voorheen moest een storing gemeld worden bij Citytec. Vanaf begin dit jaar werkt de
gemeente samen met de firma Nobralux voor het beheer van de openbare verlichting. De
melding gaat nu naar Nobralux die opdracht voor reparatie geeft aan Citytec.

Renswoude, 15 juli 2019
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Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl
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ZUINIG EN ZINNIG!!??
Men struikelt in Renswoude deze dagen
over woorden vanuit de politiek zoals zuinig
en zinnig, economisch meest verantwoord,
openheid en transparantie. Dit is zeker
niet verwonderlijk in deze tijd waarin de
begrotingstekorten in Renswoude structureel
oplopen tot 282.000 euro per jaar.
Wat wel verwonderlijk is, is dat de
collegepartijen gekozen hebben om 4 miljoen
euro te begroten voor het gemeentehuis. Dit
is nog exclusief de kosten van de inrichting
daarvan. Het zal u niet ontgaan zijn dat de SGPRenswoude dit een veel te grote investering
vind en onverantwoord om ongeveer 50% van
de totale algemene reserves te besteden aan
het gemeentehuis. Dit heeft voor Renswoude
financiële gevolgen voor vele jaren.
De huidige collegepartijen zijn groot
voorstander voor behoud van de locatie
Dorpstraat 4 voor het gemeentehuis. Niet
zo gek. Met dit standpunt heeft men in
2018 de verkiezingen glansrijk gewonnen.
Complimenten. Hierdoor kan men echter
nu, kosten wat het kost, niet anders kiezen
dan Dorpstraat 4. Anno 2019 vergeten
deze partijen, in het kader van openheid en
transparantie, de burgers van Renswoude
te vertellen dat een groot gedeelte van ons
historisch, beeldbepalend gemeentehuis met
de grond gelijk gemaakt wordt, dat alleen het
voorste monumentale gedeelte behouden
blijft en dat er een flink kantoorgebouw achter
komt te staan. Het aanzicht van Dorpstraat 4
zal drastisch wijzigen.
Hoe denkt het college dit te gaan betalen en
de begrotingstekorten aan te vullen?? Wel,
door de burgers zwaarder te belasten. De
OZB extra te verhogen en te plussen op de

grafrechten. Posten om risico’s op te vangen
worden verlaagd, terwijl men bewust is van
mogelijk negatieve effecten. Ook worden
werkzaamheden in de openbare ruimten
vooruit geschoven of versoberd. Het college
is bijvoorbeeld voornemens om aanpak
Barneveldsestraat 4.5 jaar uit te stellen.
Dit terwijl collegepartijen in de raad recent
nog aandrongen dat er nu echt eens wat
moet gebeuren met het slechte fietspad
en de verkeersveiligheid aldaar. Het kan
verkeren. Onderzoekkosten betreft aanpak
Barneveldsestaat lopen ondertussen op en
naderen de 100.000 euro terwijl er nog geen
schop de grond in gaat.
De SGP heeft altijd het motto gehad dat
bezuinigingen de voorkeur genieten boven
lastenverhoging, en vind het onverantwoord
dat blijkbaar alles moet wijken om het
gemeentehuis op Dorpstraat 4 erdoor te
drukken.
De SGP fractie heeft, in tegenstelling tot het
college, diverse keren contact gehad met
de ontwikkelaar die de ontwikkelrechten
op het dorpshart heeft. Daaruit blijkt dat de
ontwikkelaar het voorstel uit 2016 handhaaft
voor een prijs van 800.000 euro. 8 ton zwart
op wit. De SGP heeft het college middels
een amendement aangedrongen om dit veel
goedkoper voorstel nader te onderzoeken.
Helaas hebben de collegepartijen dit verzoek
verworpen.
Dit college en deze raad stellen op deze
punten foute prioriteiten. Dit beleid doet geen
recht aan de ambitie zoals beschreven staat
in het coalitieakkoord. Daar staat over het
gemeentehuis dat men zal kiezen voor de
economisch meest verantwoorde oplossing.
SGP-Renswoude is benieuwd naar de begroting
in november, en zal zich constructief maar ook
kritisch opstellen over dit uitgavebeleid.
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CHRISTENUNIE FIFA-CUP WEDEROM EEN
SUCCES
Vrijdag 21 juni was de tweede editie van de CU
FIFA-Cup met succes verlopen. De deelnemers
hebben in de Hokhorst achter de Playstations
hard gestreden voor de felbegeerde beker. Na
vele intense minuten op de virtuele velden bleek
er toch maar één gedoodverfde winnaar te zijn.
Ditmaal mocht Troy van de Pol de beker vrij
gemakkelijk in ontvangst nemen waardoor hij
zichzelf de FIFA-Koning van Renswoude mag
noemen. Hiermee heeft hij de niet-aanwezige
Patrick Stam van de troon gestoten, die naar
verluid in het buitenland zat (critici zeggen
dat er meer sprake was van koude voeten/
handen). Naast het competitieve element
was het ook een gezellige avond met veel
toeschouwers. De ChristenUnie Renswoude
wil sporthal De Hokhorst bedanken voor
het mede-organiseren van dit event en alle
deelnemers nogmaals bedanken voor hun
deelname en inzet en hoopt volgend jaar
wederom op een succes.

boer op’ vindt plaats op woensdag 31 juli in
Ede en omgeving. Enkele dagen later kan
men genieten van Woudenberg en omgeving,
tijdens fietstocht ‘Tour de boer’ op zaterdag
3 augustus. Vervolgens zetten verschillende
boeren in Barneveld en omgeving hun deuren
open op woensdag 7 augustus tijdens de
fietstocht ‘Boerderij in beeld’. De tocht
‘Kijk achter de staldeur’ is hekkensluiter op
zaterdag 10 augustus, met een mooie route
door de omgeving van Nijkerk.
GRATIS

Op de boerderijen kunnen bezoekers kennis
maken met de verschillende sectoren en
is er voor jong en oud van alles te beleven.
Deelname is gratis en opgeven is niet nodig.
Meer informatie over de fietsroutes en de
boeren bedrijven wordt samengebracht op
de website www.kijkenbijdeboer.nl en wordt
gedeeld via facebook.com/kijkenbijdeboer.

STAP OP DE FIETS EN KOM KIJKEN BIJ DE
BOER
Vorig jaar hebben LTO Gelderse Vallei en
Promotie Veehouderij Barneveld de krachten
gebundeld in de organisatie van Kijken bij
de Boer. Vier fietstochten leidden langs
verschillende boerderijen, waarbij elke keer
weer de deuren wagenwijd open stonden. “We
konden rekenen op zeker duizend bezoekers
per fietstocht”, vertelt voorzitter Gert van
de Bor. “Het smaakt nog altijd naar meer
en dus hebben we ook dit jaar opnieuw vier
fietstochten langs prachtige boerenbedrijven
uitgestippeld. Iedereen is van harte welkom!”
EERSTE TOCHT OP 31 JULI

De eerste fietstocht met als titel ‘Fiets de
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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

10

de heraut
LAMPENGIETERSAVOND RENSWOUDE
30 SEPTEMBER
Traditioneel op de laatste maandag van
september is Lampengietersavond in
Renswoude. Dit jaar is dat op 30 september.
Hopelijk gaan zoveel mogelijk dorpsgenoten
mee in deze bonte stoet die om 19.00 uur
vertrekt vanaf sportpark de Hokhorst.
Meedoen kan in de categorieën: grote
wagens, kleine wagens en individuele
deelnemers. Alleen voor de grote wagens is
van tevoren inschrijven verplicht. De kleine
wagens en de zogenaamde ‘lopers’ worden
om 18.30 uur verwacht en kunnen ter plekke
inschrijven. Daar wordt gelijk door een jury
bekeken hoe mooi jullie eruitzien. Op deze
manier hoopt de jury iedereen te kunnen
beoordelen. Vergeet ook niet om hier je
warme chocomel mee te pakken!
Lampengietersavond is niet alleen leuk
voor kinderen. Elk jaar doen steeds meer
ouders verkleed mee aan de optocht.
Veel deelnemers strijden dan ook om de
prestigeprijs ‘best verklede ouder’. Grote
wagens dienen zich van tevoren aan te
melden.
Opgeven kan bij Bianca van de Pol van de
Oranje Vereniging Renswoude (bianca@
ovrenswoude.nl, 06-12084236). Voor de
15 eerste aanmeldingen is er startgeld
beschikbaar!

WAT IS NAH?
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is elke
afwijking of beschadiging van de hersenen
die na de geboorte is ontstaan. Hersenletsel
kan verschillende oorzaken hebben, maar
leidt altijd tot een breuk in de levenslijn. Door
deze breuk is er sprake van een veranderd
leven. Er is een tijd van vóór en een tijd na het
hersenletsel.
Hersenletsel verandert mensen, bijna
niemand wordt weer precies zoals hij of zij
was. Hersenletsel zet levens van getroffenen
en hun naasten op hun kop.
Op maandag 29 juli is er NAH café van 19.0020.30 uur in het Trefpunt van de bibliotheek
van Renswoude
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Rianne van Ginkel, tel 0651647525

GEZAMENLIJK ETEN DINSDAG 30 JULI 2019
Senioren Welzijns Organisatie (SWO)
organiseert voor ouderen op dinsdag 30 juli
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

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

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

VAN

€269.

V.O

Bel voor meer informatie:
0318 - 572951

WWW.
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1 VRIJSTAANDE WONING
4 HOEKWONINGEN
5 MIDDENWONINGEN

P GESTART

NAF

.500,-

O.N.

BEEKWEIDE .NL
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ER ZIJN WEER 2 EXPOSTITIES TE
BEWONDEREN DEZE ZOMERMAANDEN IN
DE BIBLIOTHEEK TOT EINDE AUGUSTUS
Martijn Versteeg (Rhenen 1989) begint in
2007 zelfstandig het tekenen aan te leren.
Omdat kunst en de expressie daarvan, heel
persoonlijk is, vindt hij dat de eigen innerlijke
aard van kunst, enkel zelf ontwikkeld kan
worden door eigen oriëntatie, en is daardoor
in zijn puurste vorm bij uiting.
Vanaf 2016, wanneer hij zich comfortabel
voelt bij de discipline die zich gevormd heeft,
is hij autodidact en een bijzonder gedreven
kunstenaar en vormen zich zijn eerste werken
in olieverf. Vanaf 2016 won hij in Taiwan,
Duitsland, Spanje en Engeland verschillende
prijzen, met als hoogtepunt In 2017 waar hij
op Paleis Soestdijk de eerste Nederlandse

Portretprijs won met zijn portret ‘Robijn’!
Nu exposeert Martijn Versteeg samen met
zijn cursisten in Bibliotheek Renswoude.
Deelnemende cursisten zijn: Mieke van
Doorn, Marian Franken, Job Hardeveld, Maria
Hartjes, Joan v/d Meer, Monica Pruis, Anna
Weerd.
www.martijn-versteeg.nl is zijn website.
IN DE VITRINES WERKEN DOOR EMY VAN VLIETWAAIJER

Ter voorbereiding op de expositie van Emy van
Vliet-Waaijer, beeldend amateur kunstenares
in Renswoude, ben ik bij haar langs gegaan.
Wat opvalt in en om het sfeervolle huis van
Emy en haar man Klaas zijn de vele beelden
die zij in de loop der jaren gemaakt heeft.

🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞
Zomervakantie!
Wij zijn gesloten van 22 juli t/m 10 augustus.
Fijne vakantie allemaal!

🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞
Let op: onze uitverkoop de planten start donderdag 18 juli!
50% korting 50%korting 50%korting 50%korting 50%korting 50%korting
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Emy is geboren in 1945 in Voorschoten en
groeide op in een gezin van vijf kinderen.
Zij is naast haar werk in de zorg en moeder
zijn voor haar 3 kinderen altijd creatief bezig
geweest, bij voorkeur in groepsverband
(buitenschoolse activiteiten, knutselen met
kinderen, kleden maken).
Het eerste beeldje heeft Emy gemaakt bij Rob
de Vries bij de Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen in de jaren 70, waarna er velen
volgden. Midden jaren 80 is Emy begonnen
met het maken van objecten van keramiek
(raku-stoken) bij Cis van den Berg. Waarna zij
in 2008 is teruggekeerd naar haar oude liefde
‘het boetseren’, dit ging zij doen bij Johanneke
Prins. Het boetseren bij Johanneke doet
zij samen met een groep vrouwen op de
woensdagochtend, heel gezellig en zeer
inspirerend met elkaar. Het eerste beeld
gemaakt bij Joanneke is dat van een vrouw/
moederfiguur met grote schoot.
Op mijn vraag waar haar liefde voor boetseren
vandaag komt antwoordt Emy: “Klei is een
prachtig materiaal wat zich goed laat vormen
en als je het niets vindt ‘klap je het in elkaar’ en
begin je opnieuw. Boetseren is emotie! Bij het
voelen van de klei ontstaat het idee of weet je
al wat je gaat maken en krijgt het object zelfs
een naam”. Zo heeft Emy een kerstkalkoen
gemaakt met een strik en gaf het beeld de titel
‘hij is de dans ontsprongen’.
Emy maakt beelden van mensen en dieren
door elkaar heen, waarbij ze bij voorkeur
beelden van oudere mensen maakt. Ze houdt
van mensen, mensen in de puurste vorm.
Vooral van oudere mensen die zijn gevormd
door het leven en laten zien wat ze zijn. Ze
heeft verschillende beelden gemaakt van
mensen zoals ze zijn, gewoon puur.
En wat de dieren betreft vindt ze niet alle
dieren mooi om te zien en te maken, maar

verbaast vaak wel over dat wat er ontstaat.
Bij dieren speelt het gevoel een grote rol, een
bepaald sympathie die je voelt voor een dier.
Emy maakt ook beelden met een symbolische
betekenis, bijvoorbeeld ‘de wereld in chaos’.
Zo maakt ze ook vogels voor op de graven van
overleden dierbaren, vogels die symbolisch
de wacht houden. Jammer genoeg heeft ze al
veel vogels moeten maken.
Aangenaam verrast was Emy door de
uitnodiging van de bibliotheek om te komen
exposeren. Het is Emy’s eerste expositie en
ze vindt het spannend om zichzelf op deze
manier te tonen aan het publiek. Ze heeft deze
expositie met veel enthousiasme ingericht en
hoopt dat u er net zo geniet als zij gedaan
heeft bij het maken ervan.
De beeldenexpositie van Emy van VlietWaaijer is in de maanden juli en augustus te
zien in de bibliotheek van Renswoude tijdens
openingsuren.

CHRISTENUNIE RENSWOUDE BEZOEKT
STICHTING CRISISLAB
Onlangs is Carola Veldhuizen namens de
ChristenUnie Renswoude op bezoek geweest
bij Stichting Crisislab in Renswoude. Al 10
jaar verricht Stichting Crisislab evaluatieen beleidsonderzoek op het gebied van
veiligheid en crisisbeheersing. Dit doen ze
in nauwe samenwerking met de Radboud
Universiteit Nijmegen. Tijdens ons bezoek
gaven ze een goed overzicht van alle terreinen
waarin zij werkzaam zijn. En dat zijn er veel!
Op hun website www.crisislab.nl staat een
overzicht van de lopende en afgeronde
onderzoeken. Naast onderzoek en evaluatie
geven zij ook adviezen en presentaties. Wij
vonden het een erg leerzame ochtend en
wensen Stichting Crisislab veel succes!
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MAQUETTE VAN HET KASTEEL

VAN DE BIEB:
OPENINGSTIJDEN DEZE ZOMER: NIEUW!

In de grote vakantie (van 22 juli tot 31
augustus) is de bibliotheek op dinsdag
open van 14-20 u. Ook is de bibliotheek
op vrijdagmiddag open van 14-17 u. Op
woensdagmiddag is de bibliotheek dicht.
Als extra service is het ook mogelijk om
deze zes weken om ZATERDAGOCHTEND
boeken te ruilen. Dan is de bibliotheek alleen
bemand door een vrijwilliger, dus er kan
geen pasje gemaakt of vragen beantwoord.
In de vakantie mogen er 15 boeken of andere
media geleend worden voor langere tijd.
ER is ook verkoop afgeschreven boeken en
andere materialen tijdens openingsuren van
de bibliotheek. De boekverkoop duurt zolang
er boeken zijn en uiterlijk tot eind augustus.
E-BOOKS IN DE
VOLWASSENEN

ZOMER

VOOR

JEUGD

EN

Lekker lezen in de vakantie? Met de
VakantieBieb-app neem je meer dan 50
e-books overal met je mee. Er is van alles wat:
spanning, chicklit, literatuur en informatief.
De VakantieBieb is vanaf 1 juni geopend voor
kinderen en jongeren. Op 1 juli komen de
e-books voor volwassenen erbij. Alvast veel
leesplezier! Zie www.bibliotheekzout.nl

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.
RONDLEIDING KASTEEL

Het is mogelijk om op dinsdagmiddag 17
september een rondleiding in het kasteel van
Renswoude te volgen via de bibliotheek. (De
rondleidingen in juli en augustus zijn vol).
U kunt zich als belangstellende aanmelden
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,- pp.
U krijgt altijd via een mail een bevestiging
van uw reservering, zo niet dan is uw mail
niet goed aangekomen. Antwoord kan enige
dagen duren.
SAMEN ETEN

In de bibliotheek kunt u zich weer aanmelden
voor de gezamelijke maaltijd op de laatste
dinsdag van de maand, dus op 30 juli. Op het
menu staat kabeljauw of gehaktballetjes in
saus met krieltjes. En een heerlijk nagerecht
natuurlijk. Aan- (en soms af-)melden is
nodig. Aanmelden tot en met 26 juli.

Al klaar voor
de zomer?
Wij wel!
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SAMEN SOEPEN

RUMMICUP EN SJOELEN

Elke tweede dinsdag van de maand bent u,
met uw eigen soepkom en lepel welkom voor
een gezellige soepmaaltijd. Het kost maar
€ 1,- en is voor iedereen toegankelijk! Elke
maand weer een heerlijk soepje te proeven
tijdens een gezellige lunch.

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,-

TAAL-CAFE

Iedere vrijdagmorgen is er in de bibliotheek
gelegenheid voor de vluchtelingen die dat
nuttig en gezellig vinden het Taal-cafe te
bezoeken. We beginnen om 9.30 u. en
eindigen om 11.00 u.

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.
DIGI-CAFE:

Onder het genot van een kopje koffie of
thee wordt over tal van onderwerpen in
het nederlands gesproken. Er worden ook
taalspelletjes gedaan en af en toe maken we
een excursie.
INLOOPSPREEKUUR TAALHUIS

Ook in juli zal het Taalhuis Renswoude
tijdens de oneven weken spreekuur
houden in de Bibliotheek Renswoude. Het
inloopspreekuur is vrijdag van 10 tot 11 uur.
De data zijn 19 juli, 16 en 30 aug.
Tijdens het inloopspreekuur kan iedereen
die de Nederlandse taal beter wil leren
terecht voor vragen. Je word dan geholpen
met zoeken naar geschikt (les)materiaal,
een taalmaatje of taalles in de buurt.
Ook taalvrijwilligers kunnen terecht voor
ondersteuning en vragen. Dit tsaat los van
het Taal-cafe.

Even weken, aanvang 10.00 u. Niet in juli of
augustus
ADRES:

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

Zijn er misschien mensen die lego hebben
voor kinderen die de bibliotheek bezoeken?
We zouden graag een speeltafel met lego
voor alle leeftijden in de bibliotheek hebben
staan en er zou veel gebruik van gemaakt
worden.
ZOMEROPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK:

Van 22 julie tot 30 septermber is de
bibliotheek gesloten op woensdagmiddag en
open op zaterdagochtend.

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
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www.uitvaar tzorgsimonebeijer.nl

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

www.henkschuurman.nl

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

Bouwbedrijf Leo Verkerk
info@leoverkerk.nl
03 43 - 41 28 49
Renswoude
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GROOTSTE PLANNEN BIJ ZORGBOERDERIJ
GROOT WAGENSVELD
Aan De Barneveldsestraat in Renswoude ligt
Zorgboerderij “Groot Wagensveld”, al vele
jaren mogen Wim en Anja van de Fliert, met
hulp van zoon Jaap en z’n vrouw Karin voor
volwassenen/kinderen op hun zorgboerderij
Ze doen dat vol overgave, enthousiasme
en inzet voor hun eigen kinderen en
pleegkinderen, maar daarnaast voor een
groep jongeren en volwassenen die ook
dagelijks op zorg zijn aangewezen of daar
gebruikmaken van een passende en zinvolle
dagbesteding. Het verlenen van zorg is Wim
en Anja in feite met de paplepel ingegoten en
het is dan ook niet zo vreemd dat via de zorg
hun eigen twee kinderen, Evita en Neline,
de vraag kwam of men soms ook andere
kinderen op zou kunnen vangen.
Vandaar dat in het eerst liefdevolle
gezin vrijwel nooit een vraag negatief is
beantwoord er was eigenlijk altijd wel plek
om passende pleegzorg te bieden. Vanwege
die vraag naar “zorg” met hoofdletters
zou je beter kunnen schrijven, werden de
mogelijkheden binnen de zorgboerderij
groter. Zo kwam er naast dagbesteding
ook een logeermogelijkheid. Zowel voor
kinderen als volwassenen, om het weekend.
Het mooie is dat de volwassenen op de
zorgboerderij zich ook verdienstelijk kunnen
maken via bijvoorbeeld de verzorging van
de koeien, de kippen en de geiten. “Ja, er is
hier altijd wel wat te doen”, legt Wim van de
Fliert uit.
Ook de kinderen genieten met volle teugen
van alle mogelijkheden die er op en rond de
boerderij te vinden zijn. Op de boerderij heeft
iedereen zijn of haar plek. Het is trouwens
ook de plek waar ze waardering, respect,

eigen waarde, warmte en liefde vinden. Een
echt thuis, waar je geen nummer bent en dus
de aandacht krijgt die je nodig hebt, verdient.
Wim en Anja willen nu in Scherpenzeel een
wooninitiatief starten voor 7 mensen met
een beperking, die daar dan een echt thuis
zullen krijgen. Hun dochter zal daarin ook
woonachtig zijn en ieder appartement heeft
een tuin of balkon en er is een gezamenlijk
woonkamer/keuken.
In
de
nieuwe
appartementenwoning zullen ook Gerrelt
en Marije Bos (het verlenen van zorg en
begeleiding is hen zeker niet vreemd) samen
met enkele medewerkers de begeleiding
voor hun rekening nemen. Met elkaar wordt
er gekookt, gegeten, worden er activiteiten
gedaan etc.
Het moet een passende woonplek worden
waar men samen deel uitmaakt van de
maatschappij, zo vertelt een enthousiaste
Wim van de Fliert. Op 12 september om
20.00 uur is er een infoavond bij
Zorgboerderij Groot Wagensveld aan de
Barneveldsestraat 36.

FORMULIERENBRIGADE
De formulierenbrigade van SWO-SR helpt
inwoners bij het invullen van formulieren voor
het aanvragen van inkomensondersteunende
voorzieningen.
De vrijwilligers geven uitleg bijv. over de
gegevens die nodig zijn om de voorziening aan
te vragen, en helpen bij het invullen van het
aanvraagformulier. Aan deze service zijn geen
kosten verbonden. Als u niet naar ons toe kan
komen, komen wij bij u!
Dinsdag 23 juli van 10.00-11.00 uur in de
bibliotheek van Renswoude
Voor vragen kunt u terecht bij Rianne van
Ginkel, tel 06 5164 7525
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KUNSTROUTE RENSWOUDE 2019
IN HET TEKEN VAN REMBRANDT
Op 31 augustus en 1 september tussen 12
en 17 uur kunt u op 8 adressen in en rond
Renswoude naar kunst komen kijken. Op de
website
www.kunstrouterenswoude.nl is
een routebeschrijving en meer informatie te
vinden.
In 2019 staat Nederland in het teken van
Rembrandt van Rijn en de Gouden Eeuw.
Aanleiding is de 350e sterfdag van de
beroemdste Hollandse Meester op 4 oktober
2019. Veel kunstenaars uit voorbijgaande
jaren en hedendaagse kunstenaars zijn door
Rembrandt geïnspireerd. Daar sluit Marlène
Severs zichzelf bij aan. Na haar academietijd
heeft ze zich gespecialiseerd in oude
schildertechnieken, en het leek haar een
mooie gelegenheid om Rembrandt op haar
manier te eren. Tijdens de kunstroute kunt u
haar schilderijen geïnspireerd op Rembrandt
bekijken.

U kunt ons bereiken op:
06-20514111 / 06-30121808
Voor meer informatie of voor direct
een auto!
www.vanedekoeriers.nl
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Marjan Jansen-van Meijeren is grotendeels
autodidact, maar heeft in het verleden lessen
gevolgd bij Rob de Vries en Ad Hoogendijk.
De passie voor tekenen en schilderen
is er al heel haar leven. Met name haar
voorkeur voor aquarel heeft zij steeds meer
uitgebouwd. De onderwerpen zijn veelzijdig.
Inspiratie haalt zij uit de natuur, maar ook het
aquarelleren van huizen en gebouwen heeft
haar interesse. In het gemeentehuis van
Renswoude hangen meerdere aquarellen
van gemeentelijke monumenten van haar
hand. Op de kunstroute zal zij op zaterdag
31 augustus om 14:00 uur en op zondag 1
september om 15:00 uur een demonstratie
geven van het maken van een aquarel. Er zijn
allemaal nieuwe kunstwerken te zien met
uiteenlopende onderwerpen: natuur, dieren
en gebouwen.
Marianne van Voorthuizen is net zoals
Marjan Jansen begonnen als autodidact.
In de loop der jaren heeft ze veel geleerd
bij Johan Timmers en bij Jan en Alide
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Bouwsema in Lunteren. Haar specialiteit zijn
portretten schilderen, daar ligt haar passie.
Geïnspireerd door Rembrandt? Kom maar
kijken!
Voor Rob van de Bor is de natuur in zijn
fotografie een belangrijke factor. Nu blijkt dat
de stand van de insecten zo is achteruitgegaan
is het thema van Rob’s expositie ”beestjes
met een missie” Natuurlijk wilt u weten wat
deze missie is! Veel macro opnames zijn er
ditmaal te zien. En toch ook nog een knipoog
naar Rembrandt.
Wilt u nog enkele fototips? Neem dan uw
camera mee, op zaterdag en zondag tussen
12 en 13 uur geeft Rob een miniworkshop
fotografie.
Joanneke Prins-Greep, is deelnemer vanaf
het begin. Ieder jaar weer met nieuwe
deelnemers met verschillende vormen
van kunst. Wonderlijk zoveel talent in ons
kasteeldorp! Zij werkt het liefst alleen met
soms wat mooie muziek op de achtergrond.
Als ze ‘s morgens heeft lesgegeven vindt ze
het heerlijk om ‘s middags in alle rust met
eigen werk bezig te zijn. In het kader van
het Rembrandt jaar heeft ze borstbeelden
van Rembrandt gemaakt. Deze zijn te zien
op haar expositie tijdens de Kunstroute
Renswoude.
Peter de Heij maakt al geruime tijd abstracte
beeldhouwwerken. Hij werkt met diverse
steensoorten zoals speksteen, serpentijn,
mergel, kalkzandsteen, albast e.a. De objecten
ontstaan na vooraf gemaakte schetsen en
ideeën. Vormen en Ideeën uit de natuur zijn
belangrijke uitgangspunten voor nieuw te
creëren beelden. Tijdens het werken met de
oorspronkelijke steen bepaalt deze, mede
aan de hand van de structuur en de kleur,

wat het resultaat gaat worden. Dat levert
verrassende eindresultaten op. De beelden
worden buiten in de tuin geëxposeerd. Het
weer en de lichtomstandigheden geven een
extra dimensie aan de beelden. Voor Peter
een heerlijke hobby om mee bezig te zijn.
Aan Hennie Blaauwendraat is een aantal
malen gevraagd mee te doen aan de
kunstroute. En dit keer heeft ze de stoute
schoenen aangetrokken en ja gezegd! Ze zit
in een creatieve flow en produceert veel werk
en heeft een flink archief opgebouwd met
‘echte Hennie’ illustraties. Genoeg nieuw
werk om een kleurrijke en vrolijke expositie
te kunnen geven. Haar inspiratiebron is de
Veense ontwerpster Ingk, via haar heeft ze
kleine kneepjes van het vak gezien. ‘Zelluf
doen’ dacht Hennie toen en dat is het begin
van ©Henni eB . De afgelopen jaren heeft
ze zichzelf ontwikkeld tot illustrator. Haar
digitale illustraties zweven voornamelijk rond
in de Cloud. Speciaal voor de kunstroute
wordt haar werk op grote en kleine doeken
in de tuin gepresenteerd. Je bent hartelijk
welkom om kennis te maken met haar
werk en op zoek te gaan naar een “mini
“Rembrandt.
Karin Veldhuizen, Kunst van Ka bij Atelier
op de boerderij. Op de boerderij in het
mooie buitengebied van Renswoude is
genoeg inspiratie op te doen voor beelden
in steen, keramiek en brons. Dieren zijn vaak
onderwerp van Karin ’s vrije werken, maar
ook mensfiguren zijn mooi om te maken.
Realistisch en abstract werk vindt Karin beide
leuk en door te werken met verschillende
materialen is haar werk zeer gevarieerd.
Tijdens de kunstroute kunt u haar aan het
werk zien en vertelt Karin graag over het tot
stand komen van haar beelden.
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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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Aangeboden:
Ik ben een spontane, vrolijke meid van 14 jaar en
woonachtig in Renswoude.
En ik ben op zoek naar een oppas adresje.
Ervaring met kinderen heb ik doordat mijn moeder
10 jaar gastouder is geweest.
Interesse? Bel: 06 - 24984085 graag naar 18.00.
Wegens verhuizing aangeboden;
Elektrische Wolf 2.32E grasmaaier.
Blad/zuig blazer powerplus.
Tuingereedschap.
0623998299.

Te koop zonnescherm t.e.a.b.
Breedte : 3 mtr.
Uitval: 1 mtr.
Doek: groen/wit gestreept
Tel. 0318-573552
Zomeryogalessen 2019.
Yoga de Tuinkamer in Renswoude buitengebied,
geeft op maandagavonden extra yogalessen.
T.w. op 22 juli, 5, 12 en 19 augustus.
Voor meer info kunt u mij bereiken op
pmh.niesing@hetnet.nl

Wie mist een vogel voeder huisje.
Van berkenhout.
Tel. 06-21970053.
Biedt zich aan per 1 september:
ervaren oppasmoeder aan huis ,
met referenties en VOG.
Voor overdag en liefst kindje vanaf
ongeveer 1,5 jaar.
App of bel naar: 0636436240.

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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