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Gemeentenieuws (7 oktober 2019)
Centraal telefoonnummer
De gemeente is bereikbaar via één
centraal telefoonnummer 0318 - 578150.
Ma t/m vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00.
Storingsdienst gemeente: Voor zeer
dringende problemen is de
storingsdienst van de gemeente, buiten
kantooruren te bereiken, onder
telefoonnummer
06-51148102.
Spreekuur burgemeester
Elke maandag van 11.00 - 12.00 uur in
het gemeentehuis. U kunt uw
vraag/verzoek ook mailen naar:
burgemeester@renswoude.nl.

Evenementenkalender
26 oktober, 30
Openstelling
november en 28
Oudheidskamer
december
21oktober t/m 23
Vakantie Bijbel Week
oktober
2019
Gevonden/verloren voorwerpen
Roze kinderbril, Kinderwagenspeeltje
Collectevergunningen
Nederlandse
6 t/m 12 oktober
Brandwonden Stichting
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl

Geen aanvragen en uitgifte reisdocumenten mogelijk op maandag 21 oktober 2019
Vanwege vervanging van de aanvraag en uitgifte stations voor reisdocumenten is het niet
mogelijk om op maandag 21 oktober 2019 reisdocumenten aan te vragen en uit te reiken.
Voornemen 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 het voornemen om
van de onderstaande persoon gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land.
Geslachtsnaam en voorletters-Datum voornemen
• Szczesniak, M. –23-09-2019
Tegen het voornemen kunt u binnen twee weken na publicatiedatum uw zienswijze
schriftelijk kenbaar maken. Dit kan naar gemeente Renswoude, afdeling Burgerzaken,
Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

Renswoude, 7 oktober 2019
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Activiteiten in de Week van de Veiligheid (7 t/m 13 oktober 2019)
Tijdens de (landelijke) Week van de Veiligheid zijn er in Renswoude
drie bijeenkomsten:
Woensdag 9 oktober: Crimineel goed ontbijtje met de agrariërs
In samenwerking met de politie en LTO Gelderse Vallei wordt er op woensdag 9 oktober
een crimineel goed ontbijtje georganiseerd voor de agrariërs in Renswoude. Tijdens het
ontbijt staat de aanpak van ondermijning centraal. De agrariërs hebben allemaal een
rechtstreekse uitnodiging ontvangen.
Donderdag 10 oktober: Informatiebijeenkomst inbraakpreventie en de meldkamer
In samenwerking met de politie wordt er op donderdag 10 oktober een
informatiebijeenkomst georganiseerd over inbraakpreventie en de meldkamer. Wie te
maken krijgt met een woninginbraak voelt zich vaak letterlijk 'overvallen'. Voor slachtoffers
zijn de immateriële gevolgen dikwijls groter dan de materiële. Er is immers iemand in uw
veilige woonomgeving binnengedrongen en heeft spullen meegenomen. Tijdens deze
bijeenkomst krijgt u preventietips. Er is ook iemand aanwezig die iets gaat vertellen over
de meldkamer (wanneer 112 bellen en wanneer 0900-8844). Deze avond wordt gehouden
in de brandweerkazerne aan de Dorpsstraat 117 te Renswoude (Dorpsstraat 4) en begint
om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee voor u klaar.
Vrijdag 11 oktober: Training babbeltruc
In samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV)
wordt er op vrijdag 11 oktober een training over babbeltrucs georganiseerd. Babbeltrucs
zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen te beroven.
De training wordt gehouden in de bibliotheek aan de Van Reedeweg 77 en begint om 10.00
uur. Vanaf 09.30 uur staat de koffie en thee voor u klaar.
Aanmelden en meer informatie
Voor aanmelden en meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Eilander, afdeling
Algemene Zaken, tel: 0318-578152 of a.eilander@renswoude.nl. Aanmelden is niet
verplicht, maar voor de organisatie is het wel handig om te weten hoeveel inwoners er
ongeveer komen.
Ingekomen aanvraag 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 aanvraag is
ingediend:
▪ Melding buurtbarbecue op zaterdag 19 oktober a.s. (ontvangen op 27 september 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T: 0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl
Renswoude, 7 oktober 2019
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Raadscommissie Ruimte en Duurzaamheid (RD)
Op donderdag 10 oktober a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie RD. Deze openbare
vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda is:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling verslag en besluitenlijst commissie RD d.d. 5 september 2019
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Presentatie Plan van aanpak duurzaamheid
6. Voorstel tot vaststelling van de huisvestingsverordening 2019
7. Voorstel tot vaststelling van de bestemmingsplanwijziging bouwblokvergroting en
splitsing bedrijfswoning Emminkhuizerlaan 8
8. Bespreking initiatiefvoorstel kaders Regionale Energie Strategie
9. Stand van zaken overige projecten
a. Regio FoodValley
b. Woningbedrijf
c. Duurzaamheid
d. Dorpshart
10. Rondvraag
11. Sluiting
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:
1) Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van een kastanjeboom voor de woning
op de Arnhemseweg 2 te Renswoude (ontvangen op 22 september 2019);
2) Activiteit ‘bouwen’: voor het vervangen van het geldautomaat en de daarbij behorende
reclame op het pand op het adres Kastanjelaan 5 te Renswoude (ontvangen op 24
september 2019);
3) Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een veranda achter de woning op de
Leeuwerikweide 23 te Renswoude (ontvangen op 25 september 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)

Renswoude, 7 oktober 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 ‘veranderen uitweg’: voor het verbreden van de uitweg ten behoeve van de
woning op de Dorpsstraat 56 te Renswoude (verzonden op 20 september 2019);
2) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het uitbreiden van
het bedrijfsverzamelgebouw op het adres Groot Overeem 9a (achter Utrechtseweg 24) te
Renswoude met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1° van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 5.3.2 van het
bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein’ (verzonden op 27 september 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 een 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)
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:
• Westy World voor het adres:
Biesbosserweg 15 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het starten van
een kleinschalig hondenpension en het houden van bijen. Er worden maximaal 20
kleine hondenrassen gehouden. Er zijn geen hokken aanwezig (honden worden in
een roedel gehouden). Het gaat alleen om vakantieopvang (geen asiel of
noodopvang).
Renswoude, 7 oktober 2019
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Exalto Renswoude voor het adres:
Oude Holleweg 57A in Renswoude. De melding heeft betrekking op het veranderen
van de inrichting; het bouwen van een nieuwe hal en het verplaatsen van een
kantoor.
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 61/
c.van.den.heuvel@renswoude.nl Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de
Omgevingsdienst regio Utrecht team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 17.00 uur), tel: 088 – 022 50 00.
Voorbereidingen gemeentegids 2020-2021
Begin 2020 verschijnt de nieuwe gemeentegids. Akse Media uit Den Helder gaat hiervoor
de redactionele adressen actualiseren en adverteerders werven.
•

Redactionele adressen
Voor alle redactionele adressen van (sport)verenigingen en organisaties wordt er in week
39 (23 t/m 28 september) een automatische mailing verzonden. Deze is bij een ieder
voorzien van een unieke persoonlijke code, zodat men zelf de gegevens naar wens kan
controleren en vervolgens aanpassen. De overige vermeldingen worden tijdens de
actualisatieperiode telefonisch door AkseMedia benaderd. Staat u met uw
(sport)vereniging of organisatie nog niet in de gemeentegids dan dient u dat zelf te melden
voor eventuele plaatsing in het adressengedeelte. Doorgeven van mutaties en/of
aanmeldingen kan op de volgende manieren gebeuren:
▪ per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gemeentegids Renswoude);
▪ telefonisch: 0223-673010 (redactie Akse Media);
▪ schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gemeentegids Renswoude) Postbus 6033, 1780
KA Den Helder.
Advertenties
Een gemeentegids is niet compleet zonder advertenties van winkeliers, bedrijven en
instellingen uit onze gemeente. Ook deze advertenties zorgen namelijk voor informatie
waaraan inwoners behoefte hebben. Ook via onze digitale gemeentegids kunt u
adverteren. AkseMedia is het enige bedrijf dat in opdracht van de gemeente de officiële
gemeentegids maakt. Wordt u benaderd door andere uitgevers, dan gaat het niet om de
officiële gemeentegids. Wilt u meer informatie over de gemeentegids of wilt u zich met
een (betaalde) advertentie in de gids presenteren dan kunt u contact opnemen met
AkseMedia via telefoonnummer 0223-673010.
Renswoude, 7 oktober 2019
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VOORTGANG WERKZAAMHEDEN N224
RENSWOUDE

nl kunt u de actuele werkzaamheden van Vitens
volgen en eventuele storingen melden.

VANAF AUGUSTUS VERRICHT FIRMA VAN DEN HEUVEL
WERKZAAMHEDEN LANGS DE DORPSSTRAAT (N224) IN
RENSWOUDE IN OPDRACHT VAN WATERLEIDINGBEDRIJF
VITENS. DEZE WERKZAAMHEDEN BETREFFEN HET
AANLEGGEN VAN EEN NIEUWE DRINKWATERLEIDING EN
DUREN NAAR VERWACHTING NOG TOT EIND APRIL 2020.

GRAVEN PROEFSLEUVEN

EERSTE MIJLPAAL

Inmiddels is er een gestuurde boring gedaan
vanaf de rotonde naar het gemeentehuis.
Aan de kant van de even huisnummers,
nummer 2 t/m nummer 38, is de nieuwe
hoofddrinkwaterleiding aangebracht waarmee
de werkzaamheden volgens planning verlopen.

In de week van 7 oktober graaft de Firma Peek
een aantal proefsleuven in het voet- en fietspad
langs de Utrechtseweg (N224) ter hoogte
van de huisnummers 8 t/m 10, in opdracht
van de provincie Utrecht. Voetgangers en
fietsers kunnen via tijdelijke rijplaten het werk
passeren. De werkzaamheden zijn afgestemd
met de werkzaamheden van Vitens. De
proefsleuven worden gegraven om alvast te
kijken of het riool op die plaats omgelegd kan
worden. De werkzaamheden aan de riolering
vinden plaats vanaf het voorjaar van 2020.
OVERIGE WERKZAAMHEDEN IN EN OM RENSWOUDE

TESTEN EN AANSLUITEN

De komende maand doet Vitens onderzoek
naar de kwaliteit van de nieuwe leiding.
Het drinkwater dat de leiding verlaat, moet
bacteriologisch aan hoge kwaliteitseisen
voldoen. Daarna worden de huizen met
de nummers 2 t/m 38 aangesloten op de
nieuwe leiding.
HINDER VOOR VOETGANGERS EN FIETSERS

De werkzaamheden voor het aansluiten op
de nieuwe leiding vinden plaats in de stoep
en in het fietspad waar momenteel de oude
aansluitingen van de huisnummers 2 t/m 38
liggen. Hiervoor moet overdag een gedeelte van
de stoep en het fietspad worden afgesloten. Ook
de aanliggende parkeerplaatsen en de opritten
kunnen op een aantal momenten niet gebruikt
worden. Verkeersregelaars zijn aanwezig om
voor een veilige doorgang te zorgen.

De werkzaamheden van Vitens zijn afgestemd
met de overige werkzaamheden die voor
Renswoude op de planning staan. Het gaat
daarbij om:
• Werkzaamheden van netbeheerder Stedin
(vernieuwen van middenspanningskabels,
planning volgt in een volgend bericht)
• Werkzaamheden aan de riolering (vanaf het
voorjaar van 2020, in opdracht van de provincie
Utrecht)
•G
 root asfaltonderhoud en aanleg van extra
fietsvoorzieningen (in het 2e en 3e kwartaal van
2020, in opdracht van de provincie Utrecht).
INFORMATIEVOORZIENING

VERVOLG WERKZAAMHEDEN VITENS

Via de Heraut zullen we u maandelijks
informeren over de voortgang van de
werkzaamheden. Voorafgaande aan het groot
onderhoud in 2020 zal de provincie Utrecht
ook andere kanalen inzetten om bewoners
en weggebruikers tijdig te informeren over de
verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid.

Als de huisaansluitingen van de nummers 2 t/m
38 gereed zijn, is een volgend gedeelte van de
waterleiding aan de beurt. Op www.waterstoring.

Met vragen of voor meer informatie kunt u
terecht bij info@provincie-utrecht.nl
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“HET BELANGRIJKSTE IS DAT JE BIJ ONZE
VERENIGING PLEZIER HEBT IN SAMEN
MUZIEK MAKEN”
DE ZOMERVAKANTIE IS WEER AFGELOPEN, WAT
BETEKENT DAT VEEL VERENIGINGEN HUN ACTIVITEITEN
WEER OPSTARTEN. OOK VOOR HARMONIEVERENIGING
ONS GENOEGEN BEGINT HET SEIZOEN WEER. VOORZITTER
ERWIN VELDHUIZEN HEEFT ER WEER ZIN IN. “WE HEBBEN
WEER EEN BOMVOL MUZIKAAL SEIZOEN VOOR DE DEUR
STAAN.”

Het muzikale seizoen begint op 28 augustus
voor het harmonieorkest, vertelt Erwin.
“We starten dan direct met winterse
Kerstmuziek. Dat zal vast wat gek voelen,
maar we willen op tijd klaar zijn voor het
concert van 14 december.” Op deze datum
geeft Ons Genoegen een groots kerstconcert
met zangeres Erica Yong. “Het wordt een
avondvullend programma met uiteraard
diverse bekende kersthits. De leden van het
harmonieorkest hebben dan ook veel zin in
het nieuwe seizoen.”
KINDERAVONDCONCERT

De leerlingen van Ons Genoegen starten
op 4 september en werken toe naar het
Kinderavondconcert op 27 september. “Dat is
een belangrijke avond in de scholenbezoeken:
kinderen van de basisschool krijgen drie
weken muziekles door een van onze
docenten. Op 27 september zullen zij laten
horen wat ze hebben geleerd in die weken. Ze
krijgen daarbij hulp van de leerlingen van het
leerlingen- en beginnersorkest.”
Die scholenbezoeken richten zich vooral op
de jonge kinderen, maar iedereen is welkom
bij de vereniging, benadrukt Erwin. “Ook als
je op latere leeftijd wilt starten, is daar alle
ruimte voor. En we weten dat veel inwoners
van het dorp vroeger muziek maakten en

weer zouden willen starten. Zij zijn ook van
harte welkom! Of je nu kort speelt of al langer,
het belangrijkste is dat je bij onze vereniging
plezier hebt in het samen muziek maken.”
JUBILEUMJAAR

Ook 2020 belooft een bijzonder jaar te worden
voor de vereniging. “Ons Genoegen bestaat
dan 70 jaar en dat gaan we niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. De bevrijding van
Nederland is dan ook 75 jaar geleden. Voor
ons allerlei aanknopingspunten om een mooi
muzikaal seizoen samen te stellen”, vertelt
Erwin enthousiast. Hij heeft dan ook veel zin
in het nieuwe, muzikale seizoen.
AANMELDEN

Belangstellenden die een instrument willen
leren spelen of hun oude hobby weer willen
oppakken, kunnen contact opnemen met de
leerlingencommissie via lc@onsgenoegen.
org. Of loop op een woensdagavond rond
19.00 of 20.45 uur binnen in ’t Podium aan
de Nijborg, wanneer het harmonieorkest
repeteert. Kijk op www.onsgenoegen.org
voor meer informatie.

OPBRENGST SPIERFONDS COLLECTE 2019
De jaarlijkse collecte van het Spierfonds
heeft dit jaar €1836,64 opgebracht! Wat een
geweldig bedrag! Iedereen hartelijk bedankt
voor zijn of haar bijdrage, en met name dank
aan de collectanten. Zonder jullie inzet was
het wederom niet gelukt!
Hebt u de collectant gemist, maar wilt u toch
nog een bijdrage overmaken? Doneer een
bedrag naar keuze via de online collectebus op:
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/collectebus
Hartelijke groet,
Ariena van de Bunt (Renswoude regio Zuid)
en Rick van Verseveld (Renswoude regio
Noord)

9

de heraut
VAKANTIE BIJBEL WEEK 2019
Nog maar een paar weken aftellen en het
is herfstvakantie! Ook dit jaar organiseren
wij de eerste 3 dagen van de vakantie een
gezellige Vakantie Bijbel Week in gebouw
Rehoboth aan de Taets van Amerongenweg
80. Dit jaar hebben we een heel leuk thema,
namelijk: Schatrijk! Op maandag 21, dinsdag
22 en woensdag 23 oktober gaan we weer
samen zingen, naar Bijbel verhalen luisteren,
knutselen en hele mooie schatten zoeken!
Het begint om 9:30 en duurt tot 11:30. De
zaal is open vanaf 9:15.
Voor de slooptafel zijn we opzoek naar oude
apparaten. We willen graag zoveel mogelijk
computers, stofzuigers, toastie ijzers of
andere electrische apparaten. Helpen jullie
ons mee sparen?
De gespaarde spulletjes mogen naar familie
van den Brandhof gebracht worden op de
Acacialaan 27.
Voor de tieners worden er weer leuke
avonden en een middag georganiseerd.
Iedereen vanaf groep 7 is van harte welkom
op maandag en dinsdag om 19:00 (zaal
open om 18:45) en op woensdagmiddag
vanaf 14:00 (zaal open om 13:45). Voor jullie
hebben we allerlei spellen, puzzels en andere
verassingen bedacht rondom het thema
Schatrijk! Ook dit keer zijn de filmpjes van

Hully en Sully er weer bij, gaan we dieper in
op enkele Bijbelverhalen en is er altijd ruimte
voor gezelligheid en een goed gesprek!
Op woensdag 23 oktober hebben we een
terugblik avond waarbij vaders en moeders,
opa’s en oma’s ook welkom zijn. Speciale gast
deze avond is Matthijs Vlaardingenbroek.
Matthijs is een creative verhalenverteller
en buikspeker. De terugblik avond is ook in
gebouw Rehoboth en begint 19:00.
We zouden het leuk vinden als je er bij bent!!
Groetjes het team van de Vakantie Bijbel
Week.

REÜNIE VOLKSDANSGROEP AIDE
SCHERPENZEEL
Op zaterdag 26 oktober 2019 wordt er een
reünie gehouden voor alle oud leden van
de volksdansgroep AIDE , destijds geleid
door Mariëtte. De reünie wordt gehouden in
Scherpenzeel in de “Achthoek “, Molenweg 1,
van 14.00 uur tot ca 17.00 uur .
Wat is de bedoeling van deze middag?
Misschien gaan we nog een dansje wagen
onder de altijd bezielende leiding van
Mariëtte. Lukt dat niet meer, dan is er onder
het genot van een hapje en drankje, genoeg
tijd om herinneringen op te halen, of foto’s en
films te bekijken.

 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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Wil je hier graag bij zijn? Je kunt je opgeven:
via de mail: aide.1982.wil@gmail.com of
telefonisch bij Thera 033-277 3137
of
telefonisch bij Wil 033-277 0857
Wij hopen natuurlijk, dat velen zich zullen
aanmelden. Er wordt een kleine bijdrage
gevraagd om de kosten voor zaalhuur en
catering te dekken.

Even voor 05.00 uur sprak Evert
Blaauwendraat de deelnemers, waaronder
ook diverse dames, toe en gaf instructies hoe
te handelen onderweg, bij pech etc. “Hebben
jullie allemaal je 06 nummer doorgegeven,
dat is wel zo handig”, zo besloot Evert
Blaauwendraat en even later zette de
colonne zich in beweging naar Scherpenzeel
om daar de volgende groep agrariërs aan te
pikken en daarna de route te vervolgen.

De reünie commissie

BOZE BOEREN OP WEG NAAR DEN HAAG
Ook vanuit deze regio zijn boze boeren met
hun tractoren dinsdagochtend vroeg op
weg gegaan richting Den Haag om daar te
protesteren tegen de regeringsmaatregelen
die op stapel staan. Op het Malieveld is er
een demonstratie om duidelijk te maken
dat men de plannen tot inkrimping van de
veestapel helemaal niet ziet zitten. Men is
het duidelijk oneens met de politici, maar
ook met de media die een net als activisten
een verkeerd beeld zouden hebben gegeven
over de sector.

Hoe het straks op het Malieveld moet gaan
is de grote vraag. Er is namelijk bekend dat
men daar slechts 75 landbouwvoertuigen
wil toelaten, maar vast staat dat er zekere
vele honderden zullen arriveren. Alleen uit
Renswoude vertrokken er zo’n 50. En ja, of
men zich naar het ADO terrein laar dirigeren
is nog maar de vraag. Voor Den Haag een
hectisch dag, zeker op de weg in en om Den
Haag.

Voor veel agrariërs is de maat dus vol en via
het protest vanuit het hele land is men met
tractoren op weg gegaan naar Den Haag,
iets wat waarschijnlijk op tal van plaatsen
voor de nodige chaos zal zorgen voor
verkeersdeelnemers.
Bij de boerderij “de Wachteldonk” aan de
Arnhemsweg was het dinsdagochtend al
vroeg dag want om 05.00 uur stond het
vertrek naar Den Haag gepland. Vooraf werd
op de deel even genoteerd wie er wel of wie
er niet was. En er was koffie met koek en ook
de NOS was aanwezig om naast beeld ook
interviews met deelnemers te maken.
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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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ONS GENOEGEN GEEFT MUZIEKLES OP
BASISSCHOLEN
HARMONIEVERENIGING ONS GENOEGEN GEEFT DEZE
MAAND MUZIEKLESSEN IN DE GROEPEN VIER VAN
BASISSCHOLEN DE BORGWAL EN DE STIFTHORST. ER
WORDEN DRIE LESSEN OP SCHOOL GEGEVEN EN DRIE
LESSEN IN MUZIEKGEBOUW ’T PODIUM.

De lessen worden gegeven door Kirsten
Versteeg, muzikant en docent bij Ons
Genoegen. Tijdens deze lessen maken
de
kinderen
spelenderwijs
kennis
met
de
vereniging,
verschillende
muziekinstrumenten en het plezier dat
muziek maken met zich meebrengt.
De
kinderen
maken
muziek
met
zelfgemaakte instrumenten, hun eigen
lijf en hun stem. Zo leren de kinderen
dat er veel meer mogelijk is met muziek
dan ze misschien dachten. Tijdens het
Kinderavondconcert op 27 september laten
de leerlingen vervolgens in ’t Podium zien
wat ze geleerd hebben. Ook de muzikanten
uit het leerlingenorkest van Ons Genoegen
laten aan het publiek horen wat ze kunnen.
Het Kinderavondconcert begint om 18.45
uur.

zijn geheel gratis. Kinderen die vervolgens
de 1-jarige cursus AMV willen volgen,
kunnen zich daarna aanmelden. De AMVlessen worden elke vrijdagmiddag van 17.00
uur tot 17.45 uur gegeven in ’t Podium aan
de Nijborg 2 in Renswoude.
ALGEMENE MUZIKALE VORMING

AMV is een methode om kinderen van 6
t/m 9 jaar op een leuke manier kennis te
laten maken met muziek. Muziek is op
veel gebieden goed voor de ontwikkeling
van kinderen. Met behulp van een blokfluit
of klokkenspel, het juiste lesmateriaal
én
professionele
begeleiding
steekt
een kind binnen een jaar al heel wat
basisvaardigheden op. Kinderen leren door
middel van de blokfluit of het klokkenspel
noten lezen en liedjes (samen)spelen, ze
krijgen kennis over ritme en ze kunnen
verschillende instrumenten herkennen.
AMV biedt een goede start voor kinderen
die later méér met muziek willen doen. Na
de 1-jarige cursus AMV kunnen kinderen vlot
starten met lessen op een blaasinstrument
of slagwerk en al snel deelnemen aan het
beginnersorkest.
AANMELDEN

MUZIEKLES WEER VAN START

Na het Kinderavondconcert worden er
nog drie gratis lessen Algemene Muzikale
Vorming (AMV) gegeven in ’t Podium op de
vrijdagen 4, 11 en 18 oktober. Deze lessen
zijn niet alleen bedoeld voor de leerlingen
van de basisscholen, maar ook voor andere
geïnteresseerde kinderen uit Renswoude en
omgeving.
De kinderen leren spelenderwijs noten
lezen, ritmes aanvoelen en hun eigen
talenten ontdekken. Deze drie AMV-lessen

Belangstellenden die een instrument willen
leren spelen of hun oude hobby weer willen
oppakken, kunnen contact opnemen met de
leerlingencommissie via lc@onsgenoegen.
org. Of loop op een woensdagavond rond
19.00 of 20.45 uur binnen in ’t Podium aan
de Nijborg, wanneer het harmonieorkest
repeteert.
Kijk op www.onsgenoegen.org voor meer
informatie.
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VAN DE BIEB:

LEZINGEN DIT NAJAAR IN HET KADER VAN DE ZOUTE
INVAL:

65STE KINDERBOEKENWEEK

Dinsdagavond 8 oktober Lezing over
Paddestoelen uit onze omgeving met foto’s
en verhalen door de familie van de Bor.
Aanvang 20.00 uur. Aanmelden niet nodig,
deelname gratis

Tot en met 13 oktober is het weer
Kinderboekenweek. In alle vestigingen
zetten we het thema van dit jaar ‘Reis mee!’
centraal met toffe activiteiten en heel veel
boekenleestips.
Met boeken boek je de beste trips. Met de
kraanwagen van Pluk, de grote glazen lift of
opa’s monstertruck reis je over land, door
water en lucht en altijd... met je fantasie!
Daarmee kom je overal. In de bieb beginnen
al je reizen. Boek dus steeds bij ons je trips
en...GO!
Wat is er allemaal te doen in de bieb?
>> megagroot kunstwerk maken
We
openden
de
Kinderboekenweek
op WOENSDAG 2 OKTOBER om 14:30
uur met het maken van een megagroot
Kinderboekenweekschilderij in het thema
‘Reis mee!’ Dat schilderij hangt nu in de bieb.
>> In de bieb kun je tot 13 oktober ook de
waar/niet waar speurtocht doen. We hebben
een heel bijzondere speurtocht uitgezet
door de bieb [gemaakt samen met NEMO]:
kloppen de weetjes over verkeer en vervoer?
Test jezelf en vraag het antwoordenformulier
bij de balie en lever hem ingevuld weer in.
Wie weet ben jij degene met de meeste juiste
antwoorden.

Dinsdagochtend 22 oktober Een reis door de
Baltische staten.
Frans Groot begeleidt, samen met zijn vrouw
Ans, regelmatig reizen van de ANWB, zo ook
een groeps-kampeerreis door Polen en de
Baltische Staten. Op deze ochtend zal hij
kleurrijk vertellen over zijn belevenissen en
ervaringen.
Aanvang 10.00 uur. Aanmelden niet nodig,
deelname gratis
WOENSDAGAVOND 30 OKTOBER CREATIEVE AVOND

Na het succes van vorig jaar, komen Mirande
en Eljo dit jaar weer naar de bibliotheek om
een workshop papier te geven. Je gaat deze
avond aan de slag met stempels, papier, inkt,
lint en embellishments. We maken in ieder
geval twee kaarten en een ander projectje
(tasje of doosje). De avond begint om 20.00
uur en zal rond 21.30 uur eindigen. Deelname
kosten zijn €5,- pp. Inloop vanaf 19.30 uur.
Kosten voor deze avond €5,- inclusief koffie
of thee. Max. aantal deelnemers: 12; dus geef
je gauw op.
OPROEP SJOELCLUB

>>En wat te denken van het Doe-boek met
puzzels met acht lastige puzzels. Alle puzzels
goed? Dan maak je kans op een van de
speciale Kinderboekenweek-fietsbellen.
Ook gratis: de Kinderboekenkrant. Haal hem
af bij een van de vestigingen.
Nog geen bibliotheeklid? Dat kun je meteen
worden en is helemaal gratis!
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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.

de heraut
RONDLEIDING KASTEEL

Op 19 november is er weer een rondleiding in
het kasteel. 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,- 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.

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,Biljarten kan altijd, op dinsdag tussen 14-20
u, op woensdag en vrijdag tussen 14-17 u.

SAMEN SOEPEN

Elke tweede dinsdag van de maand bent u,
met uw eigen soepkom en lepel welkom voor
een gezellige soepmaaltijd. Het kost maar 1
euro en is voor iedereen toegankelijk! Elke
maand weer een heerlijk soepje te proeven
tijdens een gezellige lunch. In oktober is dat
op de 8de! De soep staat klaar om 12.00 u.
INLOOPSPREEKUUR TAALHUIS

Omdat er weer een plek is waar ze ingeleverd
mogen worden heeft de bibliotheek de ton
voor plastic doppen weer op haar plek gezet
en kunnen schone doppen weer worden
ingeleverd.
In de bibliotheek is weer mogelijkheid deze
winter om een maatschappelijke stage te
lopen. Info bij de balie van de bibliotheek.

Ook in het najaar zal het Taalhuis Renswoude
tijdens de oneven weken spreekuur
ADRES:
houden in de Bibliotheek Renswoude. Het
de Bibliotheek van Renswoude,
inloopspreekuur is vrijdag van 10 tot 11 uur.
aan de Van Reedeweg 77
Tijdens het inloopspreekuur kan iedereen
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl
die de Nederlandse taal beter wil leren
tel 0318-575151.
terecht voor vragen. Je word dan geholpen
met zoeken naar geschikt (les)
materiaal,
een
taalmaatje
of taalles in de buurt. Ook
taalvrijwilligers kunnen terecht
advocaten
voor ondersteuning en vragen. Dit
staat los van het Taal-cafe. (Zie
Echtscheiding
Boedelscheiding
Alimentatie
agenda)

Heijink & Me ure

Wil je graag taalvrijwilliger
worden? Ook dan kun je terecht
en kunnen we samen kijken wat je
graag zou willen doen.

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

Voor meer informatie kun je
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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

Bij aankoop van 3 SLIPS de 4e SLIP
GRATIS
Bestel DEZE WEEK vast sloggi slips voor de aktieprijs
AKTIEPERIODE is van 15 november tm 15 december 2019

GELDIG INDIEN U BESTELD VOOR VRIJDAG 25 oktober

VAN DE PAVERT
Mode, accessoires en ondergoed
Dorpsstraat 25
3927BA Renswoude
Telefoon 0318-573023
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DE NPV RENSWOUDE NODIGT U UIT:
Op 12 november houden we een open
informatieavond in de bibliotheek. En we
willen u vragen deze avond in u agenda
te reserveren. Voor deze avond hebben
we Evelyne Sinke uitgenodigd. Evelyne is
psychologe bij de stichting vluchtheuvel. Zij
zal een lezing geven rondom het thema rouw
en rouwverwerking.
Er is geen leven zonder verlies. We lijden in
ons leven tal van verliezen. Verliezen is de
keerzijde van het gehecht zijn aan mensen
en andere zaken. Het omgaan met rouw
roept veel vragen op. Het is belangrijk om
hier antwoorden op te vinden en om het
verlies op een goede manier te verwerken.
Daar willen we dan ook op deze avond met
elkaar over nadenken.
Een ieder met belangstelling is van harte
welkom hierbij aanwezig te zijn.
Datum: 12 november 2019
Om 19:45 uur inloop met koffie en 20:00 uur
willen we de avond beginnen.

RABO CLUBSUPPORT:
STEM OP ONS GENOEGEN
Harmonievereniging Ons Genoegen uit
Renswoude doet mee aan Rabo ClubSupport.
Via deze actie geeft de Rabobank als
coöperatieve bank ieder jaar een deel van
haar winst aan verenigingen door het hele
land zodat zij kunnen blijven doen wat ze
nu al doen. Het enige wat leden van de bank
moeten doen, is stemmen op Ons Genoegen!
DOEL

Ons Genoegen prijst zich gelukkig met een
toenemend aantal nieuwe jeugdleden die

klarinet spelen. Deze spelen op leerlingklarinetten, wat voor de opleiding voldoende
is. Zodra de leerlingen de overstap maken
naar het harmonieorkest, zijn klarinetten
van betere kwaliteit nodig. Deze heeft
de vereniging niet meer op voorraad. De
leerling-klarinetten sluiten qua klankkleur
niet aan bij het orkest, daarnaast remt het
de ontwikkeling van de muzikant. Met de
opbrengst van de Rabo ClubSupport wil Ons
Genoegen daarom nieuwe contertklarinetten
kopen.
SPELREGELS

De bank heeft geen aandeelhouders, maar
leden. En alleen leden van de Rabobank
kunnen stemmen op de Rabo ClubSupport.
Heb je een rekening bij de Rabobank, dan
kun je gemakkelijk lid worden. Vervolgens
kun je vijf stemmen uitbrengen. Je kunt
maximaal twee stemmen uitbrengen op één
vereniging/stichting.
Stemmen kan tot en met 11 oktober via
https://www.rabo-clubsupport.nl/geldersevallei/stemmen. Nog geen lid van de
Rabobank? Ga dan eerst naar https://www.
rabo-clubsupport.nl/gelderse-vallei/lidworden.

GEZAMENLIJK ETEN DINSDAG 29 OKTOBER
2019
Senioren Welzijns Organisatie (SWO)
organiseert voor ouderen op dinsdag 29
oktober 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
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OKTOBER
Datum

7

Maandag
8
Dinsdag

11

Vrijdag

14

Maandag

15

Dinsdag

18

Vrijdag

21

Maandag

22

Dinsdag

25

Vrijdag

28

Maandag

29

Dinsdag

30

Woensdag

Activiteit
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb
14.00-16.30 uur: Welfare
14.00-17.00 uur: Biljarten
20.00- 21.30 UUR: Lezing over Paddestoelen uit onze omgeving met foto’s en verhalen
door de familie van de Bor.
09.30-11.00 uur: Taal Café
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00 uur: Biljarten
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb
10.00 uur: Tablet café
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade
09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
14.00-16.30 uur: Welfare
14.00-17.00 uur: Biljarten
09.30-11.00 uur: Taal Café
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00 uur: Biljarten
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb
10 – 11.30 uur: Presentatie en verslag van een : groeps-kampeerreis door Polen en de
Baltische Staten door Frans Groot en zijn vrouw
14.00-16.30 uur: Welfare
14.00-17.00 uur: Biljarten
09.30-11.00 uur: Taal Café
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00 uur: Biljarten
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb
10.00 uur: Tablet café
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade
09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
14.00-16.30 uur: Welfare
14.00-17.00 uur: Biljarten
17.00 uur: gezamenlijke maaltijd
20.00-22.00 uur: Creatieve avond in de bieb O.a. Kaarten maken olv Mirande en Eljo
Aanmelden nodig

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rianne van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl of 06- 51647525) of
Martine van Garderen m.vangarderen@swo-sr.nl of 06 83775854
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DORPS RUN RENSWOUDE
Op zaterdag 2 november aanstaande vindt
de Dorps Run Renswoude plaats. Dit jaar
starten we om 12.30 uur met een Kidsrun,
1000 meter lopen voor kinderen van 6 tot
en met 12 jaar. De overige afstanden van
5 km, halve marathon en 10,5 km starten
respectievelijk om 13.00 uur, 13.45 uur en
14.00 uur. Een aantal wegen in Renswoude
zal rond deze tijden tijdelijk afgesloten zijn.
Doe je mee? Schrijf je dan in via
www.inschrijven.nl. Dit is mogelijk tot
donderdagavond 31 oktober a.s. Ook op de
dag zelf kan je je inschrijven.
Start en finish zijn bij ‘de Hokhorst’. Meer
informatie over dit evenement is te vinden
op www.dorpsrunrenswoude.nl.

NPV RENSWOUDE IS ER GRAAG VOOR U!
De NPV is in Renswoude graag aanwezig
voor haar dorpsgenoten. Onze vrijwilligers
staan voor u klaar om u kosteloos te helpen
bij bijvoorbeeld de volgende dingen.
• Zit u veel alleen en zou u af en toe een
bezoekje van iemand fijn vinden neem dan
contact met ons op.
• Ook willen we graag ondersteunen in het
ontlasten van mantelzorgers. Bent u veel
aan het zorgen voor u partner of naaste en
zou u ook graag een avond in de week weg
willen. Wij denken graag met u mee.
• Zoekt u vervoer van of naar het ziekenhuis
ook daarin willen we er graag voor u zijn. En
gaan we opzoek naar een vrijwilliger die we
aan u kunnen koppelen.
De NPV thuishulp is gratis hulp die wij u
willen bieden vanuit het omzien naar elkaar.
Kent u de NPV nog niet bezoek dan eens de
website van de npv. www.npvzorg.nl

Het tel. nummer van onze thuishulp
coördinatoren is: 06-29297119
Zij denken graag met u mee en zoeken naar
mogelijkheden om u te ondersteunen.

GEURT VELDHUIZEN WINT 1E COMBIBEKER
WEDSTRIJD.
De strijd om de combibeker is gestart. Deze
bestaat uit drie wedstrijden in de Kom, het
thuiswater van de hengelsportvereniging
Renswoude. Om 07.00 ’s morgens geloot en
de wedstijd nam een aanvang om 08.00 tot
12.00.
Er
werd
gevist
onder
uitstekende
weersomstandigheden (zonnig, weinig wind)
en er werd aardig gevangen met enkele
grote brasems, zeelten en zelfs karpers. De
uitslag is als volgt: 1 Geurt Veldhuizen 5520
gram, Peter Gijsbertsen 4065 gram, 3 Kees
Verwoert 2535 gram, John van Hal 1985
gram en nummer 5 Johan van Voorthuizen
1185. Er waren in totaal 12 deelnemers.

U kunt ons bereiken op:
06-20514111 / 06-30121808
Voor meer informatie of voor direct
een auto!
www.vanedekoeriers.nl
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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

Zeer complete
gereedschapswagen
Stahlgruppe OP=OP
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PASSAGE LEDENBIJEENKOMST
Datum: 16 oktober
Aanvang: 19.45 uur
Locatie: gebouw Rehoboth Renswoude
Gasten: Hairdreamz Renswoude, Modehuis
van de Pavert Renswoude.
Schoonheidspecialiste Muna.
Thema ”Als je haar maar goed zit”
Dames kapsters: Gea, Anneloes, Janet en
Liane zijn zelfstandige ondernemers.
Allemaal kapsters met ervaring en heel veel
passie voor het vak. Iedereen met zijn eigen
specialiteiten.
Deze avond staat in het teken van tips en
adviezen, ook zijn er enkele leden die hier aan
meewerken. Een metamorfose, kleuren &
knippen, kleuradvies, opsteken, permanent.
Muna verzorgd de make up bij de dames.
Corine van Modehuis van de Pavert
verleend haar medewerking, de nieuwe
najaarscollectie kan bij deze avond niet
ontbreken.
We gaan met elkaar genieten van een echte
dames avond.

voor de meeste tablets en smartphones. Of
het op uw apparaat werkt, is een kwestie van
proberen.
Kom naar het Digi Café op dinsdag 15
oktober om 10.00 uur en leer van alles over
het overzetten van uw foto’s.
Het Digi Café is in het trefpunt ( bibliotheek
van Renswoude)
U bent van harte welkom!

FILMAVONDEN
Een keer per 2 maanden wil de SWO
samen met het podium en de bibliotheek
filmavonden gaan organiseren. Kosten zijn
ongeveer €7,50 inclusief 1 consumptie voor
koffie/thee en limonade. Wij zijn echter
benieuwd of er belangstelling voor is.
Laat het ons weten via info@swo-sr.nl of via
de lijst, die bij de bibliotheek ligt op de tafel
rechts bij de ingang.

Gasten zijn van harte welkom.

BIJEENKOMST DIGI CAFÉ: FOTO’S EN
VIDEO’S OP PC OF TABLET ZETTEN
Leer handmatig foto’s en video’s overzetten
naar de computer via de Verkenner. U weet
voortaan voor elk apparaat hoe u te werk
gaat; digitale camera, tablet of smartphone.
NIVEAU:

De digitale foto’s en video’s die u maakt,
kunt u op de pc of tablet zetten. Dit kan met
een hulpprogramma op de pc. Maar zo’n
programma hebt u niet per se nodig als u
de methode via de Verkenner kent. Deze
methode werkt voor digitale camera’s en
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

ZATERDAG 5 OKTOBER 2019 - 14.30 UUR

LUNTEREN - RENSWOUDE
ZATERDAG 12 OKTOBER 2019 - 14.30 UUR

RENSWOUDE - VEENSCHE BOYS
ZATERDAG 19 OKTOBER 2019 - 14.30 UUR

VALLEIVOGELS - RENSWOUDE

www.vvrenswoude.nl
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SONGFESTIVAL WINT BIJ GROTE WAGENS,
POPCORN HET ORIGINEELST
MAANDAG WAS HET WEER LAMPEGIETERSAVOND,
EEN ALOUDE TRADITIE DIE OOK IN RENSWOUDE IN
ERE GEHOUDEN WORDT, NET ALS IN BUURGEMEENTE
VEENENDAAL.

Zekere de mensen die met een grote wagen
naar de start op de Hokhorst kwamen
waren al langere tijd druk bezig geweest.
Eerst was er nagedacht over het thema dat
men wilde uitbeelden en dan vervolgens is
het het aankleden van die wagen en als het
even kan zonder dat anderen in jouw wijk of
buurt daarvan op de hoogte komen. Wil je dat
iedereen op die wagen in dezelfde kleding zit,
ja, dan is er voor veel moeders ook nog het
nodige werk te verzetten.
Maandagavond was het uur van de waarheid
want de deelnemers, die onderverdeeld zijn
in individuele, kleine karren en grote wagens,
maar ook de best verklede moeder en vader
konden ook nu weer in de prijzen vallen. Dus
terwijl zich die bonte stoet van deelnemers
zich meldt en voorzien wordt van een nummer,
zijn het de juryleden die met hun notitieblok
driftig op- en of aanmerkingen maken om
weer later, als de stoet zich in beweging gezet
heeft, met elkaar te overwegen wie er wel of
net niet in de prijzen valt.
Tijdens dat opstellen, tussen 18.00 en 18.30
uur werd het langzaam maar zeker toch
steeds drukker op het parkeerterrein van De
Hokhorst en kon je allerlei leuke, vindingrijke
creaties aanschouwen. Op de achtergrond
ook een gezellig muziekje. Op die opstelplaats
was er ook tijd voor warme chocolademelk.
Aanvankelijk leek het aantal deelnemers toch
wat tegen te vallen en ja, aan het weer kon dat
niet gelegen hebben. Maar Renswoude kent

het bekende “kwartiertje” en dus arriveerden
er diverse deelnemers later dan 18.30 uur.
Op het middenterrein verzamelden zich de
individuele deelnemers en kleine karren
terwijl als een ring daaromheen de grote
wagens opgesteld waren. Het was ook nu
weer duidelijk dat sommige deelnemers of
misschien beter gezegd hun ouders of de
buurt, er weer veel werk van gemaakt hadden.
Velen hadden weer alles uit de kast gehaald
om goed voor de dag te komen en misschien
als het even kon ook in de prijzen te vallen.
Om 19.00 uur was het dan zover en zorgde
de harmonievereniging “Ons Genoegen” er
voor dat de bonte stoet deelnemers zich in
beweging zette. Tussen de kleine karren en
de grote wagens was het de drumband uit
Heelsum die ook nu weer de aandacht voor
zich opeiste, via haar flitsende optreden.
Na een route door het dorp, hier en daar werd
wat vuurwerk afgestoken, arriveerden de
deelnemers weer op De Hokhorst om daar
te horen wie in de prijzen waren gevallen.
Janneke van den Berg, voorzitter van de
Oranjevereniging heette burgemeester Petra
Doornenbal welkom. En ja, men was blij met
de mooie opkomst en verscheidenheid aan
creaties bij de deelnemers. De burgemeester
reikte ook nu weer de prijzen uit.
Winnaar individuele:
De Legoblokjes, 2e Popcorn en 3e SpongeBob.
Winnaar kleine wagens:
Pyamadag, 2e Hippies en 3e Beestenboel.
Winnaar grote wagens:
Songfestival, 2e Kraaiennest en 3e Jungle.
De originaliteitprijs ging naar de Popcorn
mannetjes.
Leukst verklede moeder: de dame op de
wagen van Oud Renswoude en leukst verklede
vader: Dirk Geerenstein als mummie.
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ACTIE
MAX. 4
STUKS
PER KLANT

Senseo
koffiepads
3 zakken à 36 stuks
combineren mogelijk

Alle Robijn

combineren mogelijk

IS*
1+1 GRAT5. 17.
98 _

99 _

2.

98

8.

99

3 STUKS

12.57
13.77

Alle
bloemen

per bos

N2.G9.*
I
T
R
O
K
50%
1. 4.
99 _

99

49 _

99

8.99
Alle Lu of Liga
combineren mogelijk

IS*
2+1 GRAT2. 8.
85 _

97

_

5.98

1.90

Alle verse vis

per pak

IN2.G7.*
T
R
O
K
%
25
2. 5.
69 _

20

01 _

40

Broccoli
500 gram

099
0.

Alle Old
Amsterdam of
Maaslander

Coop
sneeuwster
met advocaat

combineren mogelijk

PRIJ3.S8.*
E
V
L
A
H
2
2. 6.
e

98 _

50

98 _

37

0.79
ca. 5/6 personen
per stuk

4.49

2.99

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 07 oktober t/m 13 oktober 2019. Week 41. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14
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DARTS VERENIGING RENSWOUDE
ORGANISEERDE OPEN RENSWOUDE
In de sporthal “de Hokhorst” organiseerde de
Dart Vereniging Renswoude zaterdag z’n eerste
Open Renswoude Darts. In totaal waren er 40
banen beschikbaar en hadden zich 89 darters
aangemeld voor dit toernooi, waaronder ook
9 dames. Eén van die dames was Sharon Pul
uit Nijkerk, een dame die regelmatig aan het
darten is. “Bijna iedere week”, merkt ze op. “Het
is jammer dat er niet meer dames de dartsport
beoefenen, dat zou veel leuker zijn. De door RS
Dartshop gesponsorde Sharon probeert, via
haar deelname aan tal van toernooien, weer
andere dames te motiveren om ook de pijltjes
ter hand te nemen, de gaan darten”.
Voor het begin van het toernooi om de
hoofdprijs van € 500,- was het voorzitter
Martijn van de Pol die alle deelnemers en
aanwezigen welkom heette op dit 1e toernooi
van de Dart Vereniging Renswoude. Van de
Pol: “Ik zie veel enthousiaste deelnemers,
waaronder ook 9 dames en helaas is dat dus
te weinig voor een aparte klasse”. Dat had tot
gevolg dat de dames samen met de heren in
actie kwamen. Hij wees er ook op dat er na
afloop nog een gezellig feestje was en nadat
de wedstrijden ten einde waren, zo rond 22.00
uur, was er nog wat te vieren.
Tijdens het dartstoernooi ging het allemaal erg
sportief, was er geen wanklank te bespeuren
en zag je deelnemers die vanuit het hele land
naar Renswoude waren gekomen, bijvoorbeeld
uit Emmer-Compascum. Eén van de
deelnemers was de nr.52 van de wereld, Ron
Meulenkamp uit Almere, die binnenkort tijdens
het WK in actie komt. Hij kon in Renswoude
laten zien waartoe hij in staat was. Maar naast
Meulenkamp waren er meer kapers op de kust
voor de hoofdprijs.
Voordat de senioren hun pijlen afvuurden op
het dartsbord was het de jeugd tot en met 16

jaar die in actie kwam, tijdens de jeugdinstuif,
die nu voor de 3e maal gehouden werd.
In het sportcafé “de Hokhorst” was het DJ Rick,
die het geheel muzikaal ondersteunde en de
sfeer wist te verhogen.Voorzitter Van de Pol:
“We kunnen dit toernooi organiseren dankzij
de vele sponsoren die ons een warm hart
toedragen”. Voor uitslagen kijk op de site van
Dart Vereniging Renswoude.

STEMMEN OP SWO-SR
SWO-SR doet mee aan Rabo ClubSupport.
Via deze actie geeft de Rabobank als
coöperatieve bank ieder jaar een deel van
haar winst aan verenigingen door het hele
land zodat zij kunnen blijven doen wat ze nu
al doen. Het enige wat leden van de bank
moeten doen, is stemmen op de SWO-SR!
DOEL

De SWO-SR zet zich in voor het welzijn van
inwoners van Renswoude en Scherpenzeel.
Met de opbrengst van de Rabo ClubSupport
wil de SWO-SR materialen kopen om
activiteiten uit te voeren in het Trefpunt (in de
bibliotheek van Renswoude)
SPELREGELS

De bank heeft geen aandeelhouders, maar
leden. En alleen leden van de Rabobank
kunnen stemmen op de Rabo ClubSupport.
Heb je een rekening bij de Rabobank, dan kun
je gemakkelijk lid worden. Vervolgens kun je
vijf stemmen uitbrengen. Je kunt maximaal
twee stemmen uitbrengen op één vereniging/
stichting.
Stemmen kan tot en met 11 oktober via
www.rabo-clubsupport.nl/gelderse-vallei/
stemmen. Nog geen lid van de Rabobank?
Ga dan eerst naar www.rabo-clubsupport.nl/
gelderse-vallei/lid-worden.
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Hage Nap
Molenstraat 10a
3927 AC Renswoude
Tel:
0318 - 57 35 38
Mob: 06 - 149 636 02
info@napschilderwerken.nl
www.napschilderwerken.nl

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

SNEL AANNEM

Verkoop Aankoop
Taxaties Woningen
n

n

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

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

Parkietjes

de heraut

Gezocht i.v.m. werk en gezondheid, zelfstandige niet
rokende huishoudelijke hulp met ruime ervaring.
Eens per twee weken 3 a 4 uur op een ochtend.
0630061560
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.
te koop; JVC Digitale Bioscoop; Radio met 5
speakers en subwoofer; Nieuwwaarde 540,00 euro.
Tegen elk aannemelijk bod. Tel. 0623998299.
Biedt zich aan. Huishoudelijke hulp, voor drie á vier
uur in de week. Liefst bij een jong werkend gezin.
Werk keurig netjes. Voor info bel 06 47143678.
Biedt zich aan, jongeman 17 jaar voor alle normale
tuinwerkzaamheden. Niet rokend, uren in overleg
ivm school en voetbal. 06 36454250
BZA oppashulp, 16 jaar jong. Uren in overleg.
Ga graag met kinderen om. Ik rook niet en zit nog op
school. 06 10 84 45 93
Restaurant De Hof is op zoek naar een
schoonmaakhulp voor zat / zon ochtend, min.
leeftijd 15 jaar. Voor info of sollicitaties mail info@
dehof.nl of bel 0318-571213

Wij zoeken vrijwilligers voor de Dorps Run
Renswoude. De Dorps Run Renswoude wordt voor
de 35e keer georganiseerd in Renswoude. Daar
mogen we trots op zijn. Altijd op de eerste zaterdag
van november, dit jaar op 2 november. Maar ook
dit evenement kan niet plaatsvinden zonder
vrijwilligers. Lijkt het u of jou leuk om een paar uur
te helpen, meld je dan aan via het emailadres
info@dorpsrunrenswoude.nl. Doe je mee?
Stichting Dorps Run Renswoude
Dankbetuiging
Namens de kinderen en kleinkinderen willen wij u
bedanken voor het meeleven, zowel schriftelijk als
persoonlijk, na het overlijden van onze moeder en
oma Jacoba Gijsbertsen-van Geerenstein
Aangezien het voor ons onmogelijk is om u allen
persoonlijk te bedanken, betuigen wij op deze wijze
onze oprechte dank!
Kinderen en kleinkinderen
Renswoude, september 2019
Te koop
(H)eerlijke hamburgers en gehakt, van een van onze
koeien. Wilt u ook weten waar uw vlees vandaan
komt? En dat dat in de buurt is en koopt u ook liever
direct van de boer? Stuur dan een berichtje (FB
boerderij de Wachteldonk of Evert 06-53396198).
Het vlees is diepgevroren, als u besteld heeft, kunt u
het ophalen als de melktap open is. En als u er toch
bent, verse melk verkopen we natuurlijk ook :-)

De KWF collecteweek van Renswoude heeft
€2950,13 opgebracht.
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