Jaargang 53 / nr. 16 / 12 augustus 2019

de heraut

Gemeentenieuws (12 augustus 2019)
Evenementenkalender
Centraal telefoonnummer
13/20/27/31 augustus
Openstelling
De gemeente is bereikbaar via
Oudheidskamer
één centraal telefoonnummer
13/27 augustus
Openstelling Koepelkerk
0318 - 578150. Ma t/m vr:
31-8 t/m 1-9
Kunstroute weekend
09.00-12.00 en 14.00-16.00.
Renswoude
Storingsdienst gemeente: Voor
Gevonden voorwerpen
zeer dringende problemen is de
Tuinkabouter
storingsdienst van de
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
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.
Vakantieperiode
Tijdens de vakantieperiode 29 juli 2019 t/m 30 augustus 2019 is de afdeling Burgerzaken
geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur. Het is tijdens deze periode niet mogelijk om een
afspraak te maken buiten de openingstijden.
Bekendmaking vaststellen Reglement BRP 2018 en Regeling beheer en toezicht BRP 2019
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 juli 2019 besloten om:
 Reglement BRP 2018 vast te stellen;
 Regeling beheer en Toezicht BRP 2019 vast te stellen..
De documenten liggen voor een ieder ter inzage.
Tijdelijk verhuur woningen Taets van Amerongenweg
Op korte termijn komen er meerdere woningen aan de Taets van Amerongenweg
beschikbaar voor tijdelijke verhuur voor een periode van ongeveer 1½ jaar.
Een deel van de eengezinswoningen aan de Taets van Amerongenweg wordt gesloopt en
vervangen voor nieuwbouw. Vanaf dit moment verhuizen er bewoners naar hun
vervangende woning.
De leeggekomen worden op basis van de Leegstandswet verhuurd.
De huur van de woningen bedraagt € 450,- per maand.
Heeft u tijdelijk woonruimte nodig dan kunt u zich aanmelden bij Esther Boelhout,
e.j.boelhout@renswoude.nl.

Renswoude, 12 augustus 2019

2

de heraut

Te huur
Parkeerplek onder carport (P9) aan de Van Reedeweg per 1 september 2019. Huurprijs
€ 15,- per maand.
Naast het adres Van Reedeweg 49 bevinden zich een 9-tal parkeerplekken onder een
gemeenschappelijke carport. Het terrein is afsluitbaar. Elke huurder heeft een sleutel van
het hek.
Door huurders is voor eigen rekening een gemeenschappelijk carport gebouwd. De kosten
hiervan zijn niet op genomen in de huur.
Te huur: Dorpsplein 54
Dit vrije sector huurappartement ligt op de 2e verdieping aan het Dorpsplein in het centrum
van Renswoude. De huur van dit appartement bedraagt € 799,40
(excl. € 25,- servicekosten).
Via de hal, waar het toilet is, wordt de woonkamer bereikt en de halfopen luxe keuken. Hier
is de toegang tot het balkon. De hoofdslaapkamer is naast de woonkamer en heeft een
directe toegang tot de badkamer. De badkamer is voorzien van een luxe toiletmeubel en er
is de mogelijkheid tot het plaatsen van een 2e toilet. Vanuit de hal worden de 2e
slaapkamer en de binnenberging bereikt. Het appartement is volledig voorzien van
laminaat.
Op de begane grond is er nog een berging voor de stalling van fietsen e.d. Op de 1e
verdieping is de vaste parkeerplek voor de auto. Het appartement is volledig geïsoleerd en
heeft energielabel A.
Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over de woning. Als u interesse
heeft om dit appartement te huren kunt u het inschrijfformulier op de website invullen en
uiterlijk 19 augustus vóór 12.00 uur retour sturen.
EEN DAG VOOR JONG EN OUD OP ZATERDAG 14 SEPTEMBER VAN
11.00 TOT 16.00 UUR. THEMA: PLEZIER!
Dorpsstraat 3, Kasteel Renswoude
Altijd al eens een kijkje in het kasteel willen nemen? Nu kan het! De
keuken en blauwe salon worden tentoongesteld zodat u kunt zien hoe men hier vroeger
leefde. Op het kasteelplein kan jong en oud genieten van oud-Hollandse spellen. Hoeveel
punten scoor jij met ringwerpen of stokkenvangen? En kun jij hoepelen en fietsen op een
velocipède, een oude fiets met één groot en één klein wiel? Bij slecht weer worden deze
spellen verplaatst naar Verenigingsgebouw Rehoboth, Taets van Amerongenweg 80 (nabij
nr. 6 het kerkplein).
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Kerkstraat 3, Koepelkerk
Tijdens Open Monumentendag laat de heer P. van den Hoek zijn maquette van het kasteel
zien. Inmiddels is hij bezig met een gedetailleerde maquette van de Koepelkerk. Ook deze
maquette is tijdens Open Monumentendag te zien in de Koepelkerk. Verder worden er
rondleidingen gegeven in en rond de koepelkerk en kunnen u en jij de toren beklimmen. In
de consistorie van de Koepelkerk staan diverse kunstwerken van Renswoudse
kunstenaars. Ook dit past in het thema plezier, want het maken van kunst is al een
eeuwenoude vorm van vermaak en plezier. Op het kerkplein staan 4 oldtimertractors, een
oude ingerichte woonwagen, enkele oude klassieke auto’s en een oude jeep. Ook is er een
draaiorgel op een oude kinderwagen.
Dorpsstraat 40, Boerderijwoning
Deze woning wordt in de volksmond 'boerderijtje' genoemd. Het exacte bouwjaar van dit
boerderijtje is niet bekend, maar volgens overlevering is het ouder dan de Nieuwe Buurt,
waarvan het oudste blok het jaartal 1773 draagt. Het is een typisch dorpshuis zoals er
vroeger veel stonden. Achter de woning staat een schuurberg. Deze was in het begin van
de 18e eeuw bij vele dorpshuizen te vinden. Er hebben onder andere een kuiper, een
klompenmaker en een veldwachter in gewoond. Van 1890 tot 1925 was er een bakkerij
gevestigd. Vanaf 1936 tot in de jaren 80 deed de woning dienst als boerderij en stonden er
koeien en varkens in de schuurberg. De huidige bewoner, de heer J.E. de Vries stelt zijn
woning en schuur open voor publiek.
Dorpsstraat 38, Oudheidkamer
De oudheidkamer is gevestigd in een van de woningen van de Nieuwe Buurt. Deze
schilderachtige woningen met de huisnummers 16 t/m 38 werden tussen 1773 en 1780
gebouwd voor personeel van het kasteel. De rood-witte luiken herinneren daar nog aan.
Het was vroeger gebruikelijk om de luiken van huizen en boerderijen, die in eigendom
waren van een landgoed, te schilderen in de kleuren van dat landgoed. Voor kasteel
Renswoude waren dat de kleuren rood en wit.
In de oudheidkamer is o.a. het volgende te zien: een authentiek ingerichte huiskamer, een
uitgebreide ‘oude’ mutsenverzameling, een kast vol met kinderkleding gedragen door de
opgroeiende baronnen van kasteel Renswoude, keukengerei uit vroegere tijden, oude
gebruiksvoorwerpen, verzameling kleding en ondergoed uit vervlogen tijd en een
vitrinekast met archeologische vondsten. Voor de kinderen is er een quiz samengesteld.
Als je ook de oud-Hollandse spellen op het kasteelplein speelt kun je kans maken op een
mooie prijs!

Renswoude, 12 augustus 2019

4

de heraut

Dorpsstraat 1a, ‘Het Witte Huisje’
In de noordoostelijke hoek van het Kasteel Park Renswoude vinden we 2 rijksmonumenten,
de oude timmermansschuur daterend uit 1859, thans in gebruik als woonhuis en bekend
als ‘Het Witte Huisje’, en de uit ca. 1800 daterende restanten van de oude kasteel
moestuinmuur.
Na de herinrichting van het kasteelpark rond 1800 lag hier de moestuin van het kasteel, die
de kasteelbewoners voorzag van groente, fruit en bloemen. Op het in verval geraakte
perceel rond het woonhuis is in 2005 een klassieke siertuin aangelegd, ingevuld met
cottage gardenborders. De tuinmuur is in 1985 deels opnieuw opgetrokken, evenals een
koude bak. Sinds 2017 is de familie Wingelaar eigenaar van ‘Het Witte Huisje’. Zij hebben
de borders opnieuw in cottage garden stijl beplant en de moestuin weer in gebruik
genomen. Voor de Open Monumenten Dag 2019 stelt de familie Wingelaar de tuinen open
voor publiek.
Parkeren van auto’s kan uitsluitend op de openbare parkeerplaats aan de overzijde van de
Dorpsstraat, zie punt 1 en 2. Vanaf daar is het 500 meter lopen naar ‘Het Witte Huisje’.
Er mag niet in het kasteelpark geparkeerd worden. Fietsen kunnen wel in het park, net
buiten de tuin in het eikenlaantje gestald worden. Honden worden niet toegelaten in de
tuin.
U / JIJ KOMT TOCH OOK?!
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:
Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van 10 rijwoningen in de wijk Beekweide op de
toekomstige adressen Leeuwerikweide 16 t/m 24 en 46 t/m 54 (naast de voetbalvelden) te
Renswoude (ontvangen op 26 juli 2019);
Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen/ wijzigen van een schutting naast de woning op de
Vendelier 54 te Renswoude (ontvangen op 26 juli 2019).
Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en worden beoordeeld. Zodra hier een besluit op
is genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden
ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient daarom
uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele
weken of maanden een besluit hierover zal worden genomen en bekendgemaakt. Om een
aanvraag in te zien kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur of buiten openingstijden op
afspraak langskomen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van
Renswoude.
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)
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Parkeren op het bedrijventerrein aangepast
Het parkeren op de bedrijventerreinen in Renswoude is al langere tijd een doorn in het oog.
Daarom heeft het college de situatie aangepakt. Hierover is overleg gevoerd met de
ondernemersvereniging. Ook is er advies gevraagd op het gebied van verkeer en
handhaving. Dit heeft ertoe geleid dat we besluiten hebben genomen die de volgende
gevolgen hebben:
1. Op de bedrijventerreinen wordt een parkeerverbodszone ingesteld. Ook worden er
parkeervakken gemaakt. Dit betekent dat alleen geparkeerd mag worden in de
parkeervakken. Grote voertuigen (o.a. vrachtwagens) mogen nog steeds uitsluitend
op de daarvoor bedoelde stroken worden geparkeerd. De komende periode zal de
belijning en bebording indien nodig worden aangepast.
2. Het klinkt misschien logisch, maar de geldende parkeerregels moeten in acht
worden genomen. Daarover staat bijvoorbeeld het één en ander in artikel 24 van het
reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Hierin is onder
andere verboden om voor een uitrit te parkeren of op een kruispunt. Gebleken is dat
veel overlastklachten over dergelijke overtredingen gaan.
3. Parkeren van aanhangwagens, campers, caravans, trailers en dergelijke is
toegestaan voor maximaal drie achtereenvolgende dagen (vanzelfsprekend met
inachtneming van het gestelde onder 1 en 2).
Handhaving
Naast de verkeerssituatie heeft de gemeente Renswoude ook intern protocollen opgesteld
om snel te kunnen handhaven. De boa’s in de gemeente Renswoude delen al boetes uit,
maar met ingang van 1 oktober 2019 zal er nog actiever opgetreden worden. Dit zal door
middel van boetes gebeuren, maar voertuigen (incl. aanhangwagens of trailers) kunnen
ook worden weggesleept.
Voor vragen of meer informatie: Susanna Huisma Tel: 0318 – 57 81 65 of
s.huisma@renswoude.nl

Renswoude, 12 augustus 2019

6

de heraut

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:
 W.H. van de Fliert voor het adres:
Barneveldsestraat 36 in Renswoude. De melding heeft betrekking op een extra
overdekte uitloopruimte voor de kippen aan de bestaande kippenstal.
 van Huigenbos voor het adres:
Biesbosserweg 9 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het slopen van
varkensstallen, het houden van minder varkens en het bouwen van een loods voor
agrarische doeleinden.
Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven 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 61of
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 – 022 50 00.

Renswoude, 12 augustus 2019
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ALPHA CURSUS

HULP KOMT NOOIT TE VROEG

In januari wilden we graag starten met de
Alpha cursus. Helaas waren er te weinig
aanmeldingen om een gespreksgroep te gaan
starten. We willen nu graag in september
2019 D.V. van start gaan. Dus… ben je op zoek
naar de zin van je leven? Vraag je je soms af
of er meer is tussen hemel en aarde? Vind je
het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten
en houd je van een goed gesprek? Of wil je
je gewoon eens verdiepen in het christelijk
geloof? Dan is de Alpha cursus iets voor jou!

OVER IDH SCHULDHULP

Misschien heb je al een Alpha cursus gevolgd,
dan willen we je vragen om om eens in uw/
jouw omgeving te kijken wie u zou kunnen
motiveren om de Alpha cursus te laten
volgen. Misschien heeft u wel een vriend of
een buurvrouw die met geloofsvragen zit?
Laat hen niet alleen met hun vragen: nodig
hen uit! Misschien is dit de manier voor deze
persoon om in contact met God te komen!
Deze kans laat u toch niet liggen!!! Maar
natuurlijk: ook diegene die nog geen Alpha
cursus heeft gevolgd, is van harte welkom
om op een ontspannen manier met elkaar te
praten over dingen die er toe doen.
Wil je meer info?
Mail gerust naar gerdaberkel@gmail.com
Hartelijke groet,
Richard, Peter, Bartine en Gerda

KENT U MENSEN MET SCHULDEN?
In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens
serieuze financiële problemen. Zelfs nu het
economisch beter gaat! In Renswoude zijn
er ruim 400 gezinnen in financiële nood. Het
zouden zomaar Uw buren kunnen zijn.

Er is reden genoeg deze gezinnen/personen
zo vroeg mogelijk te bereiken en concreet
actief hulp te bieden. Uit schaamte zoeken
velen pas hulp als de ellende niet meer te
overzien is. En dat is te voorkomen…

De Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening
Schuldhulp is gestart in 2015 op initiatief
van 11 kerken in Woudenberg, Scherpenzeel
en Renswoude. We werken lokaal intensief
samen met de overheden, maatschappelijke
organisaties en andere hulpverlenende
instanties. Wordt het U wel eens te veel? Al
die moeilijke brieven, formulieren, toeslagen,
bankafschriften en alle rekeningen? Hebt U
moeite het overzicht te houden? IDH biedt
hulp aan iedereen die er om vraagt. De goed
opgeleide coördinatoren en maatjes doen dit
met kennis van zaken en altijd in overleg met
U en eventueel andere deskundigen.
Kijk op onze site: www.idhschuldhulp.nl of bel
06-30207868. Jaarlijks krijgen bijna 10.000
mensen persoonlijke hulp van ongeveer
2000 gecertificeerde schuldhulpmaatjes.
We helpen ook U graag en geheel kosteloos.
Wie zijn geldzaken op orde heeft kan vaak
weer genieten van het leven. En dat gunnen
we iedereen. Bel of mail ons gerust. Spreekt
dit vrijwilligerswerk U aan en ben je bereid
om onze naaste als maatje echt te helpen,
zonder vooroordelen, met geduld, door
goed te luisteren en na het volgen van
een uitgebreide intake en een driedaagse
training? Neem dan ook contact met ons op
voor meer informatie over onze werkwijze,
de continue bijscholing, de ondersteuning
welke je als maatje krijgt etc..
IDH Schuldhulp
Samen lukt ‘t
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Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl

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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OUDHEIDKAMER EN KOEPELKERK EXTRA
OPEN

geïllustreerde boek gratis en voor de losse
verkoop betaald u € 50,-.

De Oudheidkamer van de Historische
vereniging “Oud-Renswoude”, gevestigd
aan de Dorpsstraat 38 alsook de fraaie
Koepelkerk van Renswoude zijn deze
zomermaanden weer extra geopend voor
publiek.

Wilt u uw bezoek koppelen aan een bezoek
aan de fraaie Koepelkerk aan de Kerkstraat
1 in Renswoude, dan kan dat op de
dinsdagmiddagen 23 en 30 juli, 6, 13, en 27
augustus, ook van 13.30 tot 16.30 uur, met
uitzondering van rouw- en trouwdiensten.
U treft daar o.m. rouwborden aan de
wanden van o.a. Maria Duijst van Voorhout,
Vrij vrouwe van Renswoude en Gerard
Maximiliaan Taets van Amerongen van Deijl,
Henriette Jacquline Wilhelmina Huijdecoper
en haar echtgenoot Maximiliaan Jacob
Leonard Baron Teats van Amerongen.

Sinds vorig jaar is de Oudheidkamer
te vinden in “de Nieuwe Buurt”, aan de
Dorpsstraat, een klein monumentaal pand,
een historische voormalige kasteelwoning
met tuin.
De Oudheidkamer en wie daar al eens is
geweest, die zal ervaren dat het een lust
voor het oog is. Deze stijlkamer heeft iets
nostalgisch. Je waant je er weer in de tijd
van toen.

In de fraaie koepel zijn wapenborden te
bewonderen van Frederik Hendrik, Amalia
van Solms, Maria Stuart van Engeland en
Willem Frederik van Nassau.

U treft er o.a aan : een authentiek ingerichte
huiskamer,
archeologische
vondsten,
een uitgebreide mutsenverzameling, een
kast vol kinderkleding, ooit gedragen
door de opgroeiende baronnen van
kasteel
Renswoude
keukengerei
en
gebruiksvoorwerpen, kleding en ondergoed
uit ver vervlogen tijden.

Ook kunt u op dinsdagmiddag 30 juli en
6 augustus een IVN wandeling maken
door de Kasteeltuin, o.l.v. Ria v.d.Bor.
Vertrek 13.30 uur vanaf de parkeerplaats
aan de Dorpsstraat bij de rotonde schuin
tegenover het kasteel. De wandeling duurt
1,5 uur en eindigt bij de Koepelkerk. Te voren
aanmelden is niet nodig.

Wie de Oudheidkamer wil bekijken die kan
elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30
uur in juni, juli en augustus daar een kijkje
nemen en ook op elke laatste zaterdag
van de maand, (behalve in december). Om
in het bezit te komen van het boerderijen
jubileumboek (waarin alle boerderijen
in Renswoude beschreven staan) kunt u
het beste contact opnemen met tel. 06
12979381. Voor leden die voor 1 januari
2019 lid waren van de historische vereniging
is dit 688 bladzijde tellende en zeer rijk

Wilt u een combinatie maken, ook dat kan.
(maar let dan wel op de bepaalde opening
datums van de verschillende activiteiten).
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EHBO CURSUS RENSWOUDE SCHERPENZEEL
SEPTEMBER 2019

CHRISTENUNIE NEEMT EEN BIJZONDER
HAPJE

September 2019 gaan wij weer van start
met de basiscursus EHBO, er is nog ruimte
voor enkele cursisten. In deze cursus leer
je wat je moet doen en wat misschien nog
wel belangrijker is, wat je moet laten bij het
hulpverlenen. Met deze opleiding kunt u het
officiële Oranje Kruis diploma behalen.

Voor wie het gemist heeft, onlangs stond een
grote SRV-wagen op het Dorpshart. Dit was
naar aanleiding van een actie die wethouder
Sander van ’t Foort namens de gemeente
Renswoude had gewonnen. In de ochtend
vond een ontbijtsessie plaats van 8:00 tot
10:00 uur.

Het grootste gedeelte van de ongelukken
gebeurt vaak thuis. Maar ook op straat kunt u
geconfronteerd worden met ongelukken. Wij
kunnen u in 14 avonden leren wat u moet doen
om de juiste hulp te verlenen. Reanimatie /
gebruik AED maakt deel uit van de cursus.
Uiteindelijk kan iedereen een ander helpen
en het is belangrijk dat slachtoffers snel en
op de juiste manier worden geholpen.

Er werd een blik op de toekomst van
Renswoude geworpen over het thema
duurzaamheid. Iets later kwam raadslid
Marco van Mourik langs om een kijkje in
de keuken te nemen. Marco vernam dat
er goede gesprekken waren gevoerd over
duurzaamheid met de ontbijtgasten. Bij
aankomst was een aantal van hen nog hevig
met elkaar in gesprek. Vervolgens heeft Marco
de SRV-wagen bezocht en zitting genomen in
de bestuurdersstoel. Als afsluiter nam Marco
een bijzonder hapje - sprinkhaan. Marco: “Ik
ben blij met het initiatief van de SRV-wagen
om het thema duurzaamheid meer onder
de aandacht te brengen in Renswoude. Het
gesprek met de Renswoudenaren is daarbij
van groot belang!”

De opleiding kost € 195,00 per persoon. Dit
is inclusief les- en oefenmateriaal, lesboekje,
de kosten van het examen en de koffie/
thee. Diverse zorgverzekeringen vergoeden
de cursuskosten (of een gedeelte) als u een
aanvullende verzekering heeft. De cursus
wordt gegeven in Scherpenzeel.
Cursisten uit andere plaatsen
dan Renswoude en Scherpenzeel
zijn natuurlijk ook van harte
welkom.
Cursisten
uit
de
omgeving van Renswoude en
Scherpenzeel
zijn
uiteraard
ook welkom. De lessen worden
gegeven op donderdagavonden in
Scherpenzeel.
Meer informatie nodig? Wilt
u
een
inschrijfformulier?
Stuurt u dan een email naar
info@ehborenswoude.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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Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie
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Wist u dat..
Wij middels echografie de
(meeste) klachten in beeld
kunnen brengen?
Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
0686870122
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KIJKJE

tijdens “Tour de boer” bij boerenbedrijven in
Woudenberg en omgeving.

Wat is er nu leuker en interessanter dan een
kijkje nemen achter de deuren bij een boer.
Met eigen ogen aanschouwen hoe het daar
allemaal toe gaat. Welke dieren er gehouden
worden, hoe er gewerkt wordt. Ja, op de
boerderij is natuurlijk van alles te zien en
te beleven en zeker in de vakantieperiode
is zo’n fietstocht door het agrarische
landschap en daarnaast een kijkje nemen bij
de boer natuurlijk iets bijzonders, iets leuks,
een aanrader.
Vorig jaar hebben LTO Gelderse Vallei en
Promotie Veehouderij Barneveld de krachten
gebundeld en hebben gezamenlijk de
schouders onder de organisatie van “Kijken
bij de Boer” gestart. Wat dat inhoud? Er zijn
in totaal weer vier fietstochten waarbij de
deelnemers langs verschillende boerderijen
komen en daar heeft de betreffende eigenaar
de deuren wijd openstaan om de bezoekers
een kijkje te laten nemen in zijn bedrijf.
Die eerste keer werden die fietstochten
meteen een groot succes want als je per keer
zo’n 1.000 bezoekers trekt, dan heb je het
dus goed gedaan. Schiet je in de roos, is er
iets georganiseerd dat in de smaak valt, zo
stelt Gert van de Bor.
De eerste van de vier fietstochten ging
woensdag 31 juli van start in de omgeving
van Ede. Een paar dagen later, zaterdag
3 augustus, werd er gefietst en gekeken,

Aan de Moorsterweg bij de familie
Haanschoten was het gezellig druk. In het
begin was er wat motregen en dus capuchons
of een pet op. Maar men liet zich daar niet
van weerhouden want het werd uitstekend
fietsweer. Sophie van Roomen van LTO
Gelderse Vallei is vetreden. We hadden zo’n
500 deelnemers, enthousiaste mensen die
een kijkje namen bij de kippen en dus de
eieren van de lopende band zagen komen,
appelcrumbletaart konden nuttigen van de
mensen van de Rabobank, dankzij het Rabo
Foodcourt, even wat konden drinken of eitjes
meenemen. In Woudenberg had De Kruif,
een bedrijf met melkvee en biovarkens de
deuren opgezet en in Overberg kon men een
kijkje nemen bij een bedrijf met melkgeiten..
Genoeg te zien en te genieten.
In Barneveld zetten daar boeren de
staldeuren open op woensdag 7 augustus,
tijdens “Boerderij in beeld”. Tijdens “Kijk
achter de staldeur”, zaterdag 10 augustus, de
hekkensluiter van de vier fietstochten, is er
een mooie route uitgezet door de omgeving
van Nijkerk.
Sophie van Roomen van LTO Gelderse Vallei:
“Het was een laagdrempelige manier om
mensen kennis te laten maken met diverse
agrarische bedrijven. We gaan hier ook
volgend jaar mee door”.

TIJDENS FIETSTOCHTEN
NEMEN BIJ DE BOER

EEN

 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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OPENDAG
VOETBALVERENIGING RENSWOUDE
ZATERDAG 24 AUGUSTUS 2019
SPORTCOMPLEX 'DE HOKHORST'
ALLE JONGENS EN MEISJES UIT RENSWOUDE EN
OMSTREKEN ZIJN WELKOM
VANAF 10.45 UUR OM KENNIS TE MAKEN
MET ONZE CLUB!
WWW.VVRENSWOUDE.NL
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DAGTOCHT PASSAGE 28 AUG 2019
De fietscommissie van passage Renswoude
heeft weer een dagtocht uitgezet, deze is
op 28 aug a.s. Vertrek om 9.30 uur vanaf
gebouw Rehoboth. Bij terugkomst is er vanaf
17.15 uur weer een gezamenlijke maaltijd bij
Brandien v.d. Brandhof Biesbosserweg 18.
Er kan ook aan 1 of beide activiteiten mee
worden gedaan. De kosten van de fietstocht
zijn €15,00 incl. koffie en lunch, de kosten
van de maaltijd zijn ook €15,00 incl. drankjes,
meedoen aan beide activiteiten kost €30,00
Deelnemen aan de maaltijd dan graag van
tevoren opgeven dat kan tot 26 aug. Bij
Arrisje v.d. Brandhof tel.nr: 0318572603 of
bij Hennie Robbertsen tel.nr: 0648445081 of
per E-mail: arrisjev.dbrandhof@gmail.com of
bvdbrandhof@gmail.com
Wilt u alleen aan de maaltijd deelnemen en
heeft u geen vervoer, laat het ons weten dan
halen wij u op. Ook niet leden zijn weer van
harte welkom.
De fiets commissie

AAN DE VRIJWILLIGERS VAN RENSWOUDE
In Renswoude zijn heel veel vrijwilligers actief
op verschillende gebieden: maatschappelijk,
sociaal, cultureel, sportief, kerkelijk etc. Veel
verenigingen en organisaties draaien bij
de gratie van de inzet van hun vrijwilligers.
Vrijwilligers zijn je kapitaal!
Om de vrijwilligers te waarderen voor
hun inzet organiseerden de gemeentes
Scherpenzeel en Renswoude, samen met de
SWO en het steunpunt Scherpenzeel iedere
twee jaar een vrijwilligersavond. Dit jaar is
besloten om voortaan de vrijwilligersavond

per gemeente apart te organiseren. In
Scherpenzeel vindt deze avond in september
plaats. In Renswoude zal de vrijwilligersavond
eind november plaatsvinden. Binnenkort
ontvangen de verenigingen en organisaties
die met vrijwilligers werken hiervoor een
vooraankondiging met datum, waarna eind
oktober de definitieve uitnodiging zal volgen
met tijd, locatie en de mogelijkheid tot
aanmelding.
Een hartelijke groet, mede namens de
Gemeente Renswoude,
Martine van Garderen
(Senioren Welzijnsorganisatie Scherpenzeel
Renswoude)

NATIONALE ZIEKENDAG DE ZONNEBLOEM
Op donderdag 5 september wordt de
jaarlijkse Nationale Ziekendag voor de
Zonnebloemgasten gehouden. Dat gebeurt
dit keer in Partycentrum “Boschzicht”aan
de Burg. Royaardslaan 4 in Scherpenzeel.
Alle gasten zijn van harte welkom.
Om 14.30 uur wordt u welkom geheten met
een kopje koffie/thee en iets lekkers daarbij.
Het is de bedoeling om deze middag te
genieten van het duo TWICE A LADY.
Zij hebben een repertoire met muziek uit de
jaren 40/60, voornamelijk Nederlandstalig
en ook
enkele bekende Engelstalige
liederen.
Rond 17.00 uur sluit men dan de middag
weer af. Voor de Zonnebloemgasten zijn er
geen kosten verbonden aan deze middag.
Als u met een vrijwilliger meerijdt wilt u dan
€ 2,00 betalen aan de vrijwilliger voor de
onkosten!!!
Het bestuur hoopt op een gezellige middag.
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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

Onze openingstijden zijn in
de vakantie ongewijzigd!

Fijne vakantie!
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MUZIEK- EN SAMENZANGAVOND IN DE
KOEPELKERK VAN RENSWOUDE
Op Donderdagavond 29 augustus hopen
André Knevel (orgel) en Liselotte Rokyta
(panfluit) hun muzikale medewerking te
verlenen aan deze avond.
Evert Jan Hooijer van Hoofd Hart en Handen
hoopt deze avond iets te vertellen over de
jongeren in Kosovo en hun studie.
De gemeente van Renswoude heeft hier een
kerkelijke zustergemeente.
Ds. Blendi Brazhdi is dominee van deze
kerkelijke gemeente en heeft het afgelopen
jaar een aantal jongeren mogen voorbereiden
op een theologische studie. Zij studeren
bij hem thuis en werken samen een aantal
boeken door. Na dit jaar willen deze jongeren
naar de Bijbelschool voor een vervolgstudie.
Deze vervolgstudie kost € 900,00 per
persoon per half jaar. U begrijpt voor deze
jongeren een flink bedrag.
De avond begint om 20.00 uur en er zal
een collecte worden gehouden voor deze
Kosovaanse jongeren die hun theologische
opleiding op de Bijbelschool willen vervolgen.
Jong en oud van harte welkom! De toegang
is vrij.

HET IS GEWOON GEZELLIG, HEEL LEKKER EN
JE ONTMOET ANDEREN
Vorige keer werd, toen het zo heet was,
werd besloten om de gezamenlijke maaltijd
voor senioren in “het Trefpunt” niet door te
laten gaan. Dinsdagavond kon men opnieuw
aanschuiven en zo’n 44 dames en heren
namen plaats achter de tafels.
Rond 17.00 uur waren de eerste
belangstellenden al binnen en dus was er al

snel een drankje en was het even later Nota
Koenen die de aanwezigen welkom heette
en hen een smakelijke maaltijd wenste.
In de keuken van de bibliotheek waren
Francien Tijsselijng en Susanne van Rossum
van SmaakIdee uit Renswoude al druk
bezig met het serveer gereedmaken van de
frisse salade bestaande uit komkommer,
Ardennenham, tomaat en bolletjes meloen.
Ja, een smakelijke frisse start van de
heerlijke maaltijd.
Aan de verschillende tafeltjes komen de
gesprekken al snel op gang. Aan de heer
Raven de vraag, “Wat is er nu zo leuk aan
dit soort maaltijden”. De reactie van hem
is: “Wij zitten bijna altijd met hetzelfde
koppeltje. Het is altijd gezellig en ook lekker”.
Even later komen de vrijwilligers langs
met heerlijke kabeljauw en gehaktballetjes
en ook die vallen in de smaak. Daarnaast
worden er krielaardappeltjes, doperwtjes en
worteltjes geserveerd.
Mevrouw Ten Cate, één van de dames aan
een ander tafeltje, wil ook best een reactie
geven naar aanleiding van de door mij
gestelde vraag. Zij merkt op dat dit soort
maaltijden iets gezelligs hebben, zo met
elkaar, Het leuke is ook dat je zelf niets
hoeft klaar te maken en, zegt ze tenslotte “je
ziet ook nog eens andere mensen”. Ook zij
en haar man genieten van hetgeen er deze
avond wordt voorgeschoteld.
Terwijl iedereen lekker zit te eten is het
duidelijk een stuk rustiger aan de tafels.
Ook mevrouw De Wit vraag ik wat het leuke
is aan dit gezamenlijk eten. Haar reactie:
“Het is gewoon altijd gezellig en het is ook
nog heel lekker en je hoeft dit keer ook zelf
helemaal niets te doen”.
Tot slot van de maaltijd is er meloenmousse
met ananas en een bolletje citroenijs en ook
dat gaat erin als koek.
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U kunt ons bereiken op:
06-20514111 / 06-30121808
Voor meer informatie of voor direct
een auto!
www.vanedekoeriers.nl

Groot Overeem 11, 3927 GH Renswoude
Tel. 0318 - 57 33 53
info@ceesboonzaaijer.nl

www.ceesboonzaaijer.nl

Dagelijks geopend voor het storten
van afval en het afhalen van zand.
(Maandag-vrijdag 07:00-17:00 uur. Zaterdag 07:00-13:00 uur.)

• Erf- en Sierbestrating • Zand- en Grindhandel • Grondwerk en Riolering
• Shovel- en Kraanverhuur • Transportwerkzaamheden • Vuil- en Opslagcontainers
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SOCIAAL ONDERNEMEN WERKT OOK IN DE
APOTHEEK
Je zou bijna denken dat de volgende Na een
half jaar stage bij de apotheek Veldhuizen in
Ede, kreeg Dima een contract voor een half
jaar. Zij woont in Ede en is heel blij dat ze hier
kan werken binnen haar vakgebied. Ondanks
haar universitaire studie Farmacie is dit
geen vanzelfsprekendheid in Nederland. De
diplomawaardering ligt hier anders. Dima is
een vluchteling uit Syrië en vluchtte 2 jaar
geleden. Het WerkgeversServicepunt Regio
Foodvalley (WSP) opende de deur voor Dima
bij de apotheker.
Dima (26) vertelt: ‘Toen ik hier startte
begon ik met logistieke taken. Zo borg
ik bijvoorbeeld medicijnen op en al snel
breidde mijn takenpakket uit. Nu controleer
ik pakbonnen en maak ik bestellingen klaar
voor patiënten en voer ik de bijbehorende
administratie uit. Een secuur takenpakket
met veel controletaken. In het begin was
het natuurlijk lastig om de Nederlandse
taal te begrijpen. Dat vroeg ook wel wat
aanpassingen van mijn collega’s. Maar ze
hadden geduld en het gaat steeds beter, de
taal leer ik op de werkvloer en op school. Ik
durf nu zelfs de telefoon op te nemen.’’
TAAL

‘’Toen ik in Nederland kwam was ik echt
mezelf kwijt. Deze kans en de taal leren
zijn voor mij echt de sleutels om verder
te komen. Het geeft mij ook steeds meer
zelfvertrouwen. Ik heb het enorm naar
mijn zin in Nederland en in de apotheek.
Ik heb leuke collega’s en zij geven mij veel
vertrouwen. Ik ben heel blij met de kansen
die ik hier krijg van apotheker Jan Feenstra.
Mooi om te zien dat de hiërarchie anders
is dan in Syrië. Apotheker Jan is gewoon

onderdeel van ons team. Een van de collega’s
is heel geïnteresseerd in mijn taal dus die
leer ik regelmatig woordjes. Nederland is een
mooi land. De verantwoordelijkheid van een
apotheek in Nederland gaat verder dan in
Syrië. “Hier werken de arts en de apotheker
goed samen”, vertelt Dima enthousiast.
WERKGEVERSSERVICEPUNT

Voor werkgever Jan is het de eerste keer
dat hij een kandidaat via het WSP een kans
geeft. Feenstra vertelt: ‘’Toen Trudy van
Amstel, accountmanager WSP, mij belde
reageerde ik heel voorzichtig. Nadat Trudy
alles op een rij zette en het duidelijk was
dat er minimaal risico aan vast zit durfde ik
het zeker aan. Dima voegt veel toe aan ons
team en past uitstekend. Je merkte ook
aan het team dat het fijn was om met Dima
samen te werken en haar te helpen. Ons
team bestaat uit 25 mensen. Controles zijn
hier heel belangrijk, we kunnen ons natuurlijk
geen fouten permitteren maar er is natuurlijk
ook ruimte voor een grapje. In het begin stak
Dima regelmatig haar duim omhoog om aan
te geven dat ze iets begreep van onze uitleg.
Die duim ging steeds minder vaak omhoog
omdat ze het ons in het Nederlands vertelde.
Mooi om te zien die ontwikkeling. Ik ben heel
blij dat we ja hebben gezegd tegen het WSP.
Zij hebben echt de deur hier geopend voor
Dima.’’
TOEKOMST

Dima wil in de toekomst graag verder
studeren om apotheker te worden. ‘’Dit is
een goed begin en een mooie kans. Zo kan ik
mijn netwerk opbouwen en steeds een stap
verder komen. Ik heb hier alle ruimte om te
leren over hoe het werkt in een Nederlandse
apotheek. Apotheker worden is mijn ambitie.’’
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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
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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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Vrijwilligers gezocht!
Hospice De Wingerd biedt 24 uur per dag deskundige zorg aan mensen in de laatste fase van hun
leven en aan hun naasten. Onze vrijwilligers spelen hierin een belangrijke rol.
“Omdat ik veel kan geven in dit vrijwilligerswerk word ik er ook zelf rijker van. Ik merk steeds dat ik
écht iets kan betekenen voor deze mensen in hun laatste levensfase”.
Vrijwilliger Marjolijn
Wat zijn je taken als vrijwilliger?
• Als vrijwilliger besteed je tijd en aandacht aan cliënten en hun naasten.
• Je helpt cliënten bijvoorbeeld met de dagelijkse verzorging.
• Je zorgt voor koffie, thee of een maaltijd.
• Ook verricht je licht huishoudelijk werk.
• I n De Wingerd vinden we een huiselijke sfeer belangrijk. Als vrijwilliger kun je hier veel aan
bijdragen.
Wat krijg je er voor terug?
• Allereerst natuurlijk de waardering van onze cliënten.
• Daarnaast vinden we het belangrijk onze vrijwilligers goed te begeleiden.
• Iedere vrijwilliger neemt deel aan een introductiecursus.
• Er zijn regelmatig bijeenkomsten over relevante thema’s.
•D
 e Wingerd kent een prettige werksfeer tussen vrijwilligers onderling én het verplegend
personeel.
Kom kennismaken!
Onze vrijwilligers zijn gemiddeld een dagdeel per week en een weekenddagdeel per maand
beschikbaar. Kom jij ons helpen? We nodigen je van harte uit voor een kennismakingsgesprek!
Neem hiervoor contact op met de coördinator vrijwilligers, Wilgerke Achterberg via 06 30106879,
WilgerkeAchterberg@ZorggroepCharim.nl.
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