Jaargang 53 / nr. 17 / 26 augustus 2019

de heraut

Gemeentenieuws (26 augustus 2019)
Evenementenkalender
Centraal telefoonnummer
27/31 augustus
Openstelling
De gemeente is bereikbaar via
28 september
Oudheidskamer
één centraal telefoonnummer
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
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
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.
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.
Verhuur woningen Taets van Amerongenweg via Huiswaarts.nu
De bouw van de nieuwe woningen aan de Taets van Amerongenweg vordert gestaag. Eind
september wordt er een aantal woningen opgeleverd. Deze woningen worden in de week
van 26 augustus voor verhuur aangeboden via het regionale toewijzingssysteem
Huiswaarts.nu. Het gaat hierbij om 4 eengezinswoningen (huurprijs vanaf € 680,- tot
€ 695,-), 2 bovenwoningen (huurprijs € 575,-) en 1 benedenwoning (huurprijs € 535,-).
Als u in aanmerking wilt komen voor een van deze woningen kunt u reageren op de
advertentie op de website Huiswaarts.nu. Voor de goede orde wordt vermeld dat reageren
alleen kan als u bij Huiswaarts.nu staat ingeschreven als woningzoekende en u aan de
bijbehorende toewijzingscriteria voldoet. Toewijzing vindt plaats op basis van
inschrijfduur.
Besluit vertrokken naar Land Onbekend
Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken is gebleken dat onderstaande persoon niet
meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie Personen (BRP)
ingeschreven staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om van
de onderstaande personen gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land.
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Geslachtsnaam en voorletters- Datum voornemen
 Dauteva, A.M.- 05-08-2019;
 Savickas, E.- 09-08-2019.
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes
weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.
In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:
 Uw naam ,adres, datum en ondertekening;
 Een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is;
 De reden waarom u bezwaar instelt.
Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt, kan bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een voorlopige
voorziening ingediend worden, Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het adres daarvoor is
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
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.
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.
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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!
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.
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Parkeren van auto’s kan uitsluitend op de openbare parkeerplaats aan de overzijde van de
Dorpsstraat. 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?!
Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen
Burgemeester en wethouders hebben een nieuw aanwijzingsbesluit voor het parkeren van
grote voertuigen vastgesteld. Hieronder is dit besluit weergegeven.
Er is geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar of beroep tegen dit besluit.
Voor meer informatie: Mw. S. Huisma (tel. di + do: 0318 – 57 81 65 / s.huisma@renswoude.nl)
Burgemeester en wethouders van Renswoude
gelet op artikel 5:8, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude 2016
(APV) waarin wordt bepaald dat het verboden is een voertuig, dat met inbegrip van de
lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter te parkeren op een door het college
aangewezen weg, waar dit parkeren naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de
verdeling van beschikbare parkeerruimte;
gelet op artikel 5:8, derde lid van de APV, waarin wordt bepaald dat het in het tweede lid
gestelde verbod niet geldt op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van
08.00 tot 18.00 uur;
gelet op artikel 5:8, vijfde lid van de APV, waarin wordt bepaald dat het college ontheffing
kan verlenen van de in het tweede lid gestelde verboden;
dat in de bebouwde kom van de gemeente Renswoude het parkeren van voornoemde
voertuigen buitensporig wordt geacht met het oog op de verdeling van de beschikbare
parkeerruimte;
dat in verband hiermee de gemeente Renswoude heeft zorggedragen voor parkeerplaatsen
voor grote voertuigen;
besluiten;
Het aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen vast te stellen
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Artikel 1
Als wegen, waar het verboden is een voertuig dat met inbegrip van de lading een lengte
heeft van meer dan 6 meter te parkeren, aan te wijzen de wegen binnen de bebouwde kom
van Renswoude.
Artikel 2
Het verbod in het eerste artikel geldt niet voor de als zodanig ingerichte en aangeduide
parkeervakken voor grote voertuigen op de bedrijventerreinen 'De Hooge Hoek', 'Groot
Overeem', ‘Nijborg’ en ‘Molenstraat’
Artikel 3
Het aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen d.d. 2 juli 2018 wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van publicatie in de Heraut.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als ‘aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen
Renswoude’.
Ondertekend en vastgesteld op 23 juli 2019
Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.a.
Burgemeester en wethouders hebben een nieuw aanwijzingsbesluit voor het parkeren van
kampeermiddelen e.a. vastgesteld. Hieronder is dit besluit weergegeven.
Er is geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar of beroep tegen dit besluit.
Voor meer informatie: Mw. S. Huisma (tel. di + do: 0318 – 57 81 65 / s.huisma@renswoude.nl)
Burgemeester en wethouders van Renswoude
gelet op artikel 5:6, eerste lid, onder a van de Algemene Plaatselijke Verordening
Renswoude 2016 (APV) waarin wordt bepaald dat het verboden is een voertuig dat voor
recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan
gedurende drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college
aangewezen weg waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling
van beschikbare parkeerruimte;
gelet op artikel 5:6, tweede lid van de APV, waarin wordt bepaald dat het college ontheffing
kan verlenen van de in het eerste lid gestelde verbod;
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dat in de bebouwde kom van de gemeente Renswoude het parkeren van voornoemde
voertuigen buitensporig wordt geacht met het oog op de verdeling van de beschikbare
parkeerruimte;
besluiten;
het aanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.a. vast te stellen
Artikel 1
Als wegen, waar het verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere
dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan gedurende drie achtereenvolgende
dagen te plaatsen of te hebben, aan te wijzen de wegen binnen de bebouwde kom van
Renswoude.
Artikel 2
Het aanwijzingsbesluit parkeren van caravans e.d. d.d. 31 juli 2007 in te trekken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van publicatie in de Heraut.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als ‘aanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.a.’.
Ondertekend en vastgesteld op 23 juli 2019.
Voor vragen of meer informatie: Susanna Huisma (tel: 0318 – 57 81 65/s.huisma@renswoude.nl
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend:
1)
Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van een raam in de zijgevel van de woning
(1e verdieping) op de Spikhorst 11 te Renswoude (ontvangen op 12 augustus
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 (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)
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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 plaatsen van een raam in de zijgevel van de (eerste
verdieping van de) woning op het adres Spikhorst 11 te Renswoude (verzonden op
15 augustus 2019);
2)
Activiteit ‘bouwen’: voor het deels legaliseren en veranderen van een
erfafscheiding bij de woning op het adres Vendelier 54 te Renswoude (verzonden
op 16 augustus 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 (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)
Verlengde beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de beslistermijn van de volgende
aanvragen om omgevingsvergunning met maximaal zes weken hebben verlengd op grond
van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:
1)
Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een loods op het adres Oude Holleweg 55
te Renswoude (nieuwe uitsterste beslistermijn: 5 oktober 2019);
2)
Activiteit ‘bouwen’: voor het uitbreiden van het bedrijfspand op het adres
Molenstraat 18 te Renswoude (nieuwe uiterste beslistermijn: 7 oktober 2019).
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)
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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 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben
ontvangen van:
 Mulder KWB Verhuur, Handel en Transport B.V. voor het adres:
Utrechtseweg 3 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het tijdelijk in
gebruik hebben van een installatie waarop het Besluit mobiel breken bouw- en
sloopafval van toepassing is. Het puinbreken zal plaatsvinden in de periode van
26 augustus tot 27 augustus 2019. De duur van de werkzaamheden zal maximaal
2 aaneengesloten werkdagen zijn tussen 7:00 en 19:00 uur.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het
is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of
beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u
eerst een afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van
08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met
een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst,
telefoon: 088 – 022 50 00.
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25 SEPTEMBER SENIORENUITJE
ORANJE-VERENIGING RENSWOUDE
Het is weer gelukt! Dit jaar kunnen wij
wederom een volledig gratis seniorenuitje
organiseren. We gaan er dit jaar een
fantastische middag van maken en wel op
woensdag 25 september a.s. Dit jaar hebben
wij twee bussen gehuurd voor een middag
en avond die ons het allermooiste van de
Veluwe gaat laten zien!
Strak om 13.30 uur vertrekken wij naar
Hoenderloo om ontvangen te worden
bij de Restaurant “De Ruggestee”. Daar
krijgen wij eerst een kop koffie of thee
met appeltaart waarna de in iedere bus
een gids stapt. Zij zullen ons meenemen
over de Veluwe en alles vertellen over de
Kroondomeinen, Het Koninklijk huis ’t Loo
en de natuur die we onderweg gaan zien.
Om 16.45 uur vertrekken we dan vanuit
Hoenderloo richting Kootwijkerbroek en
krijgt u een diner aangeboden in Kulturhuis
de Essenburcht. Wij hopen om ongeveer
20.00 uur weer in Renswoude te arriveren.

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!

Wij verwachten u vanaf 13.15 uur bij gebouw
Rehoboth in Renswoude waarna wij de
bussen in zullen gaan. Opgeven
kunt u tot 18 september
schriftelijk bij Bianca van
de Pol, Tureluurweide 10 of
advocaten
telefonisch bij Diana Bos. Haar
nummer is 06-12856952. Als
Echtscheiding
Boedelscheiding
Alimentatie
u gebruik wilt maken van de
haal- en brengservice vermeld
Betaalbare deskundigen
dit dan ook daarbij.
Informeer naar onze scherpe tarieven, en bel 0318 - 57 55 00
Wees er op tijd bij want
of rechtstreeks met Mr. Meure onder 0318 - 57 09 90
het aantal plaatsen zijn
beperkt. Wilt u uw rollator
De Hooge Hoek 4 - 3927 GG Renswoude - www.heijinkenmeure.nl
of rolstoel meenemen? Dan
is dat geen enkel probleem!

Heijink & Me ure
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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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A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:

Peter de Heij
Joanneke Prins – Greep
Marjan Jansen – van Meijeren
Marianne van Voorthuizen – Morin
Karin van Veldhuisen - van den Broek
Marlène Stevers
Rob van de Bor
Hennie Blaauwendraat

DEELNEMERS

F

De Meent 21
Barneveldsestraat 6
Beekweide 22
Lijsterbeslaan 1
Biesbosserweg 14
Biesbosserweg 15
Elzenhof 16
Van Culemborglaan 8
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VAN DE BIEB:
OPROEP SJOELCLUB

Er is een meneer uit Renswoude die graag
met ander mensen, liefste op vrijdagmiddag,
wil sjoelen in de bibliotheek.Dat is mogelijk
tussen 14-16.30 u. Heeft u daar ook zin in,
hij zou dat erg gezellig vinden. Ervaring is
niet nodig, mannen en vrouwen zijn welkom.
Neemt u contact op met de medewerkster
van de bibliotheek dan gaan we een afspraak
maken.
HULPHOND

De Doppen voor Hulphond worden toch
weer ingezameld, we hebben een nieuw
ontvangstpunt gevonden dus u mag ze weer
in de ton bij de deur deponeren.

een gezellige soepmaaltijd. Het kost maar 1e
en is voor iedereen toegankelijk! Elke maand
weer een heerlijk soepje te proeven tijdens
een gezellige lunch. In september is dat op
de 10de! De soep staat klaar om 12.00 u.
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.
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. Het begint weer in september.
INLOOPSPREEKUUR TAALHUIS

RONDLEIDING KASTEEL

Het is nog heel beperkt mogelijk om op
dinsdagmiddag 22 oktober een rondleiding
in het kasteel van Renswoude te volgen via de
bibliotheek. U kunt zich als belangstellende
aan in de bibliotheek of via renswoude@
bibliotheekzout.nl opgeven. De afspraak is
dat degene die zich hebben aangemeld, zich
om 13.45 u bij de bibliotheek melden. Kosten
7 e. pp. Contant betalen. 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 24
september. Aan- (en soms af-)melden is
nodig. Aanmelden tot en met 20 september.
SAMEN SOEPEN

Elke tweede dinsdag van de maand bent u,
met uw eigen soepkom en lepel welkom voor

Ook in het najaar zal het Taalhuis Renswoude
tijdens de oneven weken spreekuur houden
in de Bibliotheek Renswoude. Het inloopspreekuur is vrijdag van 10 tot 11 uur.
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 staat los van het Taal-cafe.
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
RUMMICUP EN SJOELEN

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,-
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Bewoners en personeel van De Kleine Meent
bedanken de Gereformeerde Kerk voor het
herfstbloemstuk dat zij mochten ontvangen uit
handen van Gert v.d. Hoef
Bewoners De Kleine Meent

Te koop: Donkerbruin lederen sta-op stoel (met
2 motoren + sta-op hulp) i.z.g.s.; Groen leder
Bankstel (2 1/2 zits) i.z.g.s. voor de prijs van
€75,00. Info (na 18.00 uur) 0318 - 57 29 30

de heraut

De Gereformeerde kerk verkoopt geen kerstbomen dit jaar.

De volgende Heraut komt over 3 weken uit.
Inleveren dinsdag 11 december vóór 19.00 uur.
Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redaktie en
advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35

3927 DM Renswoude Tel: 0318-571432 of 06-24507413
E-mail: heraut@destudio.biz Verschijnt iedere veertien dagen
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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: even weken, aanvang 10.00 u.

Niet in juli of augustus

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:
TOT 03 SEPTEMBER IS DE BIBLIOTHEEK
GESLOTEN OP WOENSDAGMIDDAG EN
OPEN OP ZATERDAGOCHTEND 10-12 U.

MUZIEKLES MET SUBSIDIE.

In de bibliotheek wordt oa gitaarles gegeven.
Mocht uw kind daaraan graag willen
deelnemen maar ontbreken u daartoe de
middelen is dat onder bepaalde voorwaarden,
gesubsidieerd mogelijk. Hiervoor is het
Jeugdfons Sport& cultuur, deze betaalt
de contributie/het lesgeld voor kinderen
en jongeren uit gezinnen waar te weinig
geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo,
theater, zwemmen of een andere sportieve
of creatieve les. Ouders kunnen zelf geen
aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage
worden gedaan door een intermediair:
bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach,
sociaal wijkteam of schuldhulpverlener
Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen.
Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan
door een intermediair. Meer informatie
tijdens de muzieklessen op dinsdag- en
vrijdagmiddag na de zomervakantie of
bij de bibliotheekmedewerker. Adres:
de Bibliotheek van Renswoude aan de
Van Reedeweg 77. Info: renswoude@
bibliotheekzout.nl tel 0318-575151.

STEM OP OUD-RENSWOUDE TIJDENS
DE RABO CLUBSUPPORT ACTIE
Net als vorig jaar doet historische vereniging
Oud Renswoude ook dit jaar weer mee aan de
Rabo ClubSupport actie. Het zou geweldig zijn
als we weer veel stemmen krijgen. Hoe meer
stemmen namelijk, hoe hoger de bijdrage
van de Rabobank aan onze vereniging.
Iedereen die een bankrekening heeft bij de
Rabobank én lid is van Rabobank Gelderse
Vallei kan in de periode van 27 september tot
en met 11 oktober zijn of haar stem op ons
uitbrengen. Als het goed is heeft u daarover
bericht gekregen van de Rabobank. Heeft
u geen bericht ontvangen, wordt dan snel
alsnog lid van Rabobank Gelderse Vallei via
https://www.rabobank.nl/particulieren/
leden/lid-worden. Het lidmaatschap heeft
verschillende voordelen.
U stemt toch ook weer op onze vereniging? U
kunt maximaal 2 stemmen op ons uitbrengen.
Alvast hartelijk dank en met vriendelijke
groet, Het bestuur van Oud-Renswoude

 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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VERSCHILLENDE SECTOREN

RUIM DRIEDUIZEND FIETSERS KIJKEN
BIJ DE BOER
Van 31 juli tot en met 10 augustus genoot een
publiek van ruim drieduizend fietsers van
een bezoek aan meerdere boerenbedrijven
tijdens de fietstochten die op vier momenten
werden georganiseerd in de Gelderse Vallei.
Dit gebeurde ook dit jaar weer op initiatief
van LTO Gelderse Vallei en Promotie
Veehouderij Barneveld. Toepasselijk onder
de naam Kijken bij de Boer. “Want dat is waar
we consumenten en burgers voor willen
uitnodigen”, vertelt voorzitter Gert van de
Bor. “Er zijn zoveel mooie boerenbedrijven
in de buurt. Wij dagen met deze fietstochten
buurtbewoners en zeker ook toeristen graag
uit om op de fiets te stappen en met eigen
ogen te komen zien en ontdekken waar
voedsel vandaan komt.”

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie

20

Met in totaal duizenden bezoekers zijn deze
fietstochten opnieuw een succes gebleken.
“Het is super dat ook dit jaar weer zoveel
mensen kennis hebben gemaakt met hoe
het reilt en zeilt op de boerderijen van
tegenwoordig”, stelt Van de Bor. “Daarbij
proberen we elk jaar weer verschillende
sectoren aan bod te laten komen.” Dit
jaar konden de fietsers dan ook kennis
maken met zes verschillende diersoorten:
kippen,
kalkoenen,
geiten,
kalveren,
melkkoeien en varkens. Daarnaast was
er een akkerbouwbedrijf te bewonderen,
waarbij ook verschillende machines stonden
uitgestald. Tot slot zette dit jaar ook het
onderzoekscentrum van Denkavit de deuren
van hun innovatieve varkensstal open om
uitleg te geven over praktijkonderzoek dat
hier wordt uitgevoerd.

Wist u dat..
Wij middels echografie de
(meeste) klachten in beeld
kunnen brengen?
Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
0686870122
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2E JEUGDINSTUIF DART VERENIGING
RENSWOUDE

neem je vriendjes en vriendinnetjes mee! P.s.
er zijn 81 punten gegooid!

Sinds kort is de Dart Vereniging Renswoude
opgericht. Wij zijn er niet alleen voor de
huidige darters, maar ook voor degene
die kennis willen maken met de dartsport,
waaronder de jeugd. Zo is er al eerder een
keer een jeugdinstuif georganiseerd waar 11
jonge darters aan de oche (het balkje waar
je jouw voet tegen aanzet) verschenen.
Spelenderwijs werd er kennis gemaakt met
de dartsport. Zo waren er spelletjes rond het
bord, waarbij er moest worden geprobeerd
er cijfer een keer te raken, maar ook 301 naar
beneden. Uiteindelijk mocht iedereen nog
9 pijlen gooien en degene met de hoogste
score ging uiteindelijk naar huis met een
beker. Bij het darten gaat het niet alleen maar
om het gooien van een pijltje, maar er moet
ook worden gerekend. Reken maar eens uit
wat je hebt gegooid als je een tripel 17, dubbel
11 en een singel 8 hebt geraakt?

See ya @ the oche

Op 31 augustus om 13:30 staat er weer een
jeugdinstuif op het programma. Ook dit keer
wordt dat gehouden bij sporthal de Hokhorst.
Ben je tussen de 6 en 16 jaar ben je van harte
uitgenodigd om eens een pijltje te gaan
gooien. De DVR zal zorgen dat er pijlen zijn en
dat er ook een aantal borgen op aangepaste
hoogte hangen. Wij zullen ook aanwezig zijn
om de jonge darters tips te geven hoe je
beter kan gooien. Tevens zullen wij zorgen
dat er voor iedereen wat te drinken is.
Na afloop van het jeugdinstuif zijn de leden
van de DVR aan de beurt om te bepalen wie
de beste darter is van de DVR. Dus wie weet
blijft de jeugd nog even hangen om te kijken
hoe de ervaren darters het doen. Tijdens
het jeugdinstuif zal er geen alcohol worden
geschonken. Hopelijk tot 31 augustus en

FESTIVAL OF LESSONS AND CAROLS.
MEEZINGEN MET HET FESTIVAL OF LESSONS AND
CAROLS OP 13 DECEMBER IN RENSWOUDE?

Op vrijdagavond 13 december zal in de
Koepelkerk te Renswoude een Festival of
Lessons and Carols gehouden worden.
“A Festival of nine Lessons and Carols” is
een korte viering met 9 lezingen afgewisseld
door carols en andere muziek.
Het Festival of Lessons and Carols ontstond
101 jaar geleden in Engeland, net na de
eerste wereldoorlog. Het beroemde King’s
College Choir houdt jaarlijks op kerstavond
deze korte dienst met lezingen en carols,
waarin de heilsboodschap vanaf Genesis t/m
de geboorte van Jezus verteld en bezongen
wordt.
Ook in Nederland wordt deze viering op
diverse plaatsen gehouden. Het koor heeft
hierin een behoorlijk aandeel, maar er is ook
zeker plaats voor samenzang. Geheel in de
Engelse traditie zullen er meerdere Engelse
carols gezongen worden, zowel in het
Engels als ook in het Nederlands. Beroemde
arrangementen van David Willcocks en John
Rutter zullen niet ontbreken.
MEEZINGEN?

Con Amore repeteert vanaf september voor
deze viering. Wilt u meedoen? Meldt u zich
dan aan, of kom de eerste repetitie na de
vakantie, op 5 september om 19.30 naar
Rehoboth, Taets van Amerongenweg 80.
Voor meer informatie:
Yolande Schouten 06-33019837

21

de heraut
PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

DINSDAG 27 AUGUSTUS 2019 - 14.30 UUR

RENSWOUDE - VOORWAARTS
ZATERDAG 31 AUGUSTUS 2019 - 17.00 UUR

RENSWOUDE - SO SOEST
ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2019 - 14.30 UUR

NIEUWLAND - RENSWOUDE

www.vvrenswoude.nl
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HELP ONS: WIJ LOPEN OM MS TE SLOPEN
Ik Mareike Scholtus (uit Renswoude) heb op
14 jarige leeftijd te horen gekregen dat ik MS
heb. Op dit moment staat de wereld even stil.
Je leven veranderd doordat een dokter alleen
maar 1 ding zegt: “je hebt MS” Ik wist niet wat
het was en wat me overkwam. En dan kom
je voor een keuze te staan welke medicijnen
ik wil gebruiken. Dat moment dringt het toch
een beetje tot je door. Mijn leven veranderd.
Ik moet mezelf gaan spuiten. Welk mens zou
dat nou willen? Ook lig ik iedere avond om
half 9 in bed als ik dat niet zou doen zou ik de
volgende dag niks kunnen doen.
Ik hoop heel erg dat er snel medicijnen
komen die 100% helpen tegen MS, zodat
ik mijn dromen zonder obstakels kan waar
maken. Wij gaan als gezin voor een andere
toekomst met MS. Daarom hebben wij jullie
hulp nodig. Samen zijn wij sterker dan MS.

iemand met MS!
Wilt u ook doneren of meer informatie:
smotion.nl/actie/mareike-scholtus of bel de
Familie Scholtus: 06-39494662

ZATERDAG 7 SEPTEMBER OPEN MIDDAG
MUZIEKSCHOOL RENSWOUDE
ALTIJD AL EN MUZIEKINSTRUMENT WILLEN
BESPELEN?

Zaterdag 7 september is er weer een open
middag van de Muziekschool.
U kunt vrijblijvend binnenlopen tussen
14.00 - 16.00 uur in de bibliotheek,
Van Reedeweg 77 Renswoude.
De koffie en limonade staan klaar.
De muziekschool geeft les in piano, gitaar,
elektrische of basgitaar, dwarsfluit, orgel en
(klassiek) zang.
Meer informatie vindt u op
www.muziekschool-renswoude.nl

Mijn familie, vrienden en kennissen komen
in beweging tegen de zenuwslopende ziekte
MS! Ze lopen wij samen met mij mee met de
MS Motion in Utrecht op 29 september 2019.
Dit doen zij om mijn pijn te dragen. Dit is wat
zij kunnen doen als een steuntje in de rug
voor Mareike en alle andere slachtoffers van
de ziekte MS. Ze hebben steun nodig om een
mooi bedrag op te halen zodat ze niet voor
niets lopen.
DARMFLORA ONDERZOEK

Met de opbrengst van MS Motion 2019
financieren we het darmflora onderzoek.
In dit onderzoek bekijken onderzoekers of
MS door veranderingen in de darmflora
beïnvloed kan worden, waardoor klachten
misschien verdwijnen of het verloop van de
MS verandert. Een positieve uitkomst kan
een grote impact hebben op het leven van
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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

Relectric PRO
verlengsnoer
div. lengtes

OP=OP
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LEZING OVER DE WEDEROPBOUW
VAN BOERDERIJEN
Dinsdag 17 september geeft Dr. Sophie
Elpers een lezing over de strijd van de
wederopbouw van boerderijen tijdens en
na de Tweede Wereldoorlog. Zij belicht de
verschillende standpunten en geeft een
beeld geven van de dynamiek en complexiteit
van de wederopbouw.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden
in Nederland meer dan 9000 boerderijen
verwoest. De wederopbouw ervan was
bepaald door een spanningsveld tussen
behoud en innovatie. Hieraan ten grondslag
lag de gedachte dat boerderijen twee functies
hadden te vervullen. Ze symboliseerden
bepaalde traditionele waarden en moesten
bijdragen aan de versterking en de vorming
van een nationale identiteit. Anderzijds
bleven het agrarische gebruiksobjecten
die van centraal belang waren voor de
modernisering van de Nederlandse landbouw.
Veel plattelandsgebieden worden nog steeds
bepaald door wederopbouwboerderijen uit
de jaren 1940–1955. De lezing gaat in op het
verhaal achter de wederopbouwboerderijen.
Dr. Sophie Elpers werkt als etnoloog
bij het Meertens Instituut (KNAW)
in Amsterdam. Zij is bovendien als
wetenschappelijk medewerker verbonden
aan het Kenniscentrum Immaterieel
Erfgoed Nederland bij het Nederlands
Openluchtmuseum. Elpers is gespecialiseerd
in alledaagse materiële cultuur, in musea en
in immaterieel erfgoed.
Graag
aanmelden
voor
de
lezing.
Kosten €5 per persoon, gratis voor
Grebbeliniepaspoorthouders.
Inclusief koffie/thee en bezoek expositie.

19:00-19:45
Extra openstelling expositie
19:45-21:30
Lezing (incl pauze)
www.grebbeliniebezoekerscentrum.nl

CLUB UITNODIGING VOOR 2019
HERAUT EN KERKBODE
HALLO JONGENS EN MEISJES!

Wij hebben er weer zin in, jullie ook? Jeugdclub
“Immanuël” van de Koepelkerk gaat weer van
start! De clubs worden gehouden in gebouw
Rehoboth en zijn voor alle kinderen van 7 tot
en met 12 jaar.Ben jij nieuwsgierig geworden,
en lijkt het je leuk? Je bent van harte welkom
op de volgende tijden:
Maandagavond 17:45 – 18:45
		
(kinderen groep 5)
		
16 september 1e keer
Dinsdagavond
17:45 – 18:45
		
(kinderen groep 4)
		
17 september 1e keer
Dinsdagavond
18:45 - 20:00
		
(kinderen groep 7)
		
17 september 1e keer
Woensdagavond 18:30 - 19:45
		
(kinderen groep 6)
		
18 september 1e keer
Vrijdagavond
19:30 – 21:00
		
(kinderen groep 8 en
		
het 1e van het voortgezet 		
		
onderwijs)
De vrijdagavond club is 1x per 2 weken. Dit is
in de even weken. De eerste vrijdagavond club
is op 20 september. Kun jij de avond van jouw
groep niet, dan benje ook van harte welkom op
een andere avond. Zaterdag 14 September is
er voor alle leeftijden de Gemeentedag. Het
begint vanaf 13:30 uur aan de Ubbeschoterweg
19. Zondag 15 September is de startdienst in
de Koepelkerk. De dienst begint om 9:30 uur.
Je bent van harte welkom! Wil je meer weten?
Bel of mail naar Jan van de Heetkamp 0611426794 Janvandeheetkamp@gmail.com
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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
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Parkietjes
Multifunctioneel gebouw ’t Podium zoekt vrijwilligers
die willen helpen achter de bar tijdens concerten en
feesten. Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.
Ben jij 18 jaar en heb je interesse? Neem contact op
via verhuur@tpodium.org.

Indiase Hoofd Massage.
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober geeft Elske
Indiase Hoofd Massage in Yoga de Tuinkamer. De
Massage bevordert o.a. de nachtrust, verlicht pijn
en stijfheid, voert stress af enz. Info en opgave in
overleg via mail: elskeevers@gmail.com.
Yoga de Tuinkamer
Woudegge 11
3927CX Renswoude

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: JACOB STRUIJK 

Huishoudelijke hulp.
Voor jong gezin, 4 uur per week.
Rook niet, werk netjes en goed.
Locatie: Beekweide. 06 47143678

Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten?,
na een telefoontje wil ik ze bij u ophalen 0628449019

Restaurant De Hof is op zoek naar een schoonmaakhulp
voor zat / zon ochtend, min. leeftijd 15 jaar
Ook is er ruimte in de spoelkeuken voor 1 a 3 avonden
per week (in overleg) min. leeftijd 16 jaar
Voor info of sollicitaties mail info@dehof.nl of
bel 0318-571213

UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DINSDAG 3 SEPTEMBER
VÓÓR 19.00 UUR
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3 dolle dwaze dagen
Dinsdag 27 augustus
Woensdag 28 augustus en
Donderdag 29 augustus

Laatste ronde

DAMESKLEDING

1 Stuk € 25,00
2 stuks €40,00
3 stuks € 50,00
M.U.V de basis en nieuwe collectie

MODEHUIS VAN DE PAVERT
Dorpsstraat 25 Renswoude Tel. 0318 573023
Onze openingstijden zijn dinsdag tm vrijdag van 9.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur

Agenda tip :

onze modeshows VRIJDAGMIDDAG 4 oktober in Woudenberg
WOENSDAGMIDDAG 9 oktober in Ederveen
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