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Gemeentenieuws (4 november 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
30 november en
28 december
16 november
21 december

Openstelling
Oudheidskamer
Sinterklaasintocht
Muzikale
winterwandeling
6 januari 2020
Nieuwjaarsmarkt
Gevonden/verloren voorwerpen
Bril
Collectevergunningen
Alzheimer Nederland
3 t/m 9 november
10 t/m 16 november

Het Gehandicapte Kind

Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl

Veteranenbijeenkomst
Dit jaar organiseren de gemeenten Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude opnieuw een
gezamenlijke veteranenbijeenkomst. Deze keer is de organisatie in handen van de
gemeente Woudenberg. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag 15 november van
15.00 tot 18.00 uur in Hotel Restaurant Schimmel in Woudenberg. Wij ontvangen gegevens
van veteranen via het Veteraneninstituut. Bent u veteraan maar heeft u geen uitnodiging
ontvangen? Neem dan even contact op met mevrouw H. Davelaar via 0318-578150 of
h.davelaar@renswoude.nl. Zij stuurt u dan alsnog een uitnodiging toe.
Wethouder Marieke Teunissen gestart met bedrijfsbezoeken
Het College van B&W vindt het belangrijk om meer rechtstreeks contact te hebben met het
bedrijfsleven in de gemeente Renswoude. Wethouder economie Marieke Teunissen is
daarom onlangs gestart met bedrijfsbezoeken samen met beleidsadviseur economie
Gerda van de Pol. Iedere week bezoeken zij één of twee bedrijven van klein tot groot en van
productiebedrijf tot detailhandel.
Doel is om op een informele wijze kennis te maken met bedrijven in Renswoude, te
achterhalen hoe de ondernemers denken over het beleid en service van de gemeente en
om wensen/problemen te signaleren. De bezoeken duren ongeveer een uur en vinden in
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principe iedere woensdagochtend plaats. Als u het op prijs stelt dat de wethouder
economie en de beleidsadviseur ook een keer bij u op bezoek komt laat het ons dan weten.
U kunt dit doorgeven via g.van.de.pol@renswoude.nl
Vergadering gemeenteraad 5 november
Op dinsdag a.s. vergadert de gemeenteraad van Renswoude. Deze openbare vergadering
vangt aan om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.
De agenda voor deze vergadering is:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht burgers / rondvraag raadsleden
4. Vaststelling verslag en besluitenlijst van de openbare vergadering van 1 oktober 2019
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Raadsvoorstel benoeming commissieleden namens de VVD
Debatstukken:
7. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Huisvestingsverordening 2019
8. Raadsvoorstel aankoop grond en voorbereidingskrediet ontwikkeling bedrijventerrein
Groot Overeem II
9. Raadsvoorstel afvalinzameling en tarieven afvalstoffenheffing 2020
10.Raadsvoorstel begrotingswijziging 2019-2 GGD regio Utrecht
11.Raadsvoorstel begrotingswijziging 2-2019 en 2-2020 Afvalverwijdering Utrecht
12.Initiatiefvoorstel VVD inzake Position Paper Regionale Energie Strategie
13.Sluiting
Vergadering gecombineerde raadscommissie Algemeen Bestuur & Sociaal Domein en
Economie en Financiën
Op 12 november a.s. om 19.30 uur vergadert de commissie AB&SD gecombineerd met EF.
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 AB&SD vergadering 3 september 2019
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Bespreking memo subsidieverzoek Stichting Beheer Kasteel Renswoude
6. Bespreking memo proces aanpak 700-jarig bestaan gemeente Renswoude
7. Bespreking Plan van Aanpak huisvesting gemeente
8. Raadsvoorstel tot het intrekken van de verordening tegemoetkoming kosten
Peuteropvang Renswoude 2018
9. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2019
10. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van
toeristenbelasting 2020
11. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van
rioolrecht 2020
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12. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van
rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaats 2020
13. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening onroerende zaakbelasting 2020
14. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht
2020
15. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en invordering van
precariobelasting 2020
16. Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van
leges 2020 en de bijbehorende tarieventabel
17. Raadsvoorstel betreffende het doen van uitgaven ten laste van reserves 2019
18. Stand van zaken overige projecten
Commissie AB&SD:
a. Regio FoodValley
b. Brandweerkazerne
c. Huisvesting gemeente
Commissie EF:
a. Regio FoodValley
b. Beekweide
c. Bedrijventerreinen
19. Rondvraag
20. Sluiting
Raadscommissie Ruimte en Duurzaamheid (RD)
Op 14 november 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. 10 oktober 2019
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Presentatie evaluatie werkzaamheden Omgevingsdienst Regio Utrecht
6. Raadsvoorstel inzake omgevingsaanvraag uitbreiden bedrijfspand Nijborg 1 t/m 5
7. Raadsvoorstel tot vaststelling van het portefeuilleplan Woningbedrijf 2020-2035,
inclusief de routekaart verduurzaming
8. Stand van zaken overige projecten
a. Regio FoodValley
b. Woningbedrijf
c. Duurzaamheid
d. Dorpshart
9. Rondvraag
10. Sluiting
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Gewijzigd plan van aanpak overlast loslopende honden en
hondenpoep definitief vastgesteld
Aanwijzingsbesluit honden losloopgebied
Kerkstraat/Emminkhuizerlaan
Het college van burgemeester en wethouders (het College)
heeft op 22 oktober jl. het gewijzigde plan van aanpak (pva)
overlast loslopende honden en hondenpoep gemeente Renswoude definitief vastgesteld
(te downloaden via www.renswoude.nl). De eerste conceptversie heeft gedurende vier
weken ter inzage gelegen. Naar aanleiding van alle reacties heeft het College besloten om
het losloopgebied ‘pad langs de beek bij Beekweide’ uit het plan van aanpak te halen. Hier
is geen draagvlak voor.
In aanvulling op het bestaande losloopgebied rondom de voetbalvelden komt er een
tweede losloopgebied. Zie hieronder het aanwijzingsbesluit.
Aanwijzingsbesluit honden losloopgebied wandelpad Kerkstraat - Emminkhuizerlaan
In artikel 2:57 van de Algemene Plaatselijk Verordening gemeente Renswoude is bepaald
dat honden aangelijnd moeten zijn. Dit aanlijngebod geldt niet op door het college
aangewezen plaatsen. Het College heeft besloten om het wandelpad tussen de Kerkstraat
en Emminkhuizerlaan aan te wijzen als een losloopgebied.
Tegen dit besluit kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de publicatie van dit
besluit.
Het bezwaarschrift dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).
Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u
bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A.E. Eilander, 0318-578152.
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend waarop de reguliere
voorbereidingsprocedure van toepassing is:
1) Activiteit ‘bouwen’: voor het verlengen van een stal op het adres Barneveldsestraat 37
te Renswoude (ingediend op 15 oktober 2019);
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2) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘veranderen monument’: voor het plaatsen van een
erfafscheiding achter de woning op het adres Dorpsstraat 11 te Renswoude (ingediend
op 15 oktober 2019);
3) Activiteit ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het tijdelijk legaliseren van een
bouwbedrijf in een schuur op het adres Dashorsterweg 4 te Renswoude (ingediend op
23 oktober 2019);
4) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘beperkte milieutoets (OBM)’: voor het oprichten van een
pluimveestal en het veranderen van de inrichting op het adres Ubbeschoterweg 10 te
Renswoude (ingediend op 24 oktober 2019);
5) Activiteit ‘milieuneutraal veranderen inrichting’: voor het veranderen van de inrichting,
namelijk het toevoegen van een wintergarten aan de bestaande pluimveestal, op het
adres Kerkstraat 34 te Renswoude (ingediend op 25 oktober 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)

Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:
1) Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van een Canadese tulpenboom voor de
woning op De Meent 54 te Renswoude (verzonden op 21 oktober 2019);
2) Activiteit ‘bouwen’: voor het uitbreiden van het bedrijfspand op de Molenstraat 18 te
Renswoude (verzonden op 21 oktober 2019);
3) Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het bouwen van
10 woningen aan de Leeuwerikweide 16 t/m 24 en 54 t/m 62 te Renswoude met
toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1° van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht in samenhang met artikel 9, onder c van bestemmingsplan ‘Beekweide
Plus’ (verzonden op 23 oktober 2019).
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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 Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
V.o.f. Wolleswinkel - Hanskamp voor het adres:
Barneveldsestraat 37 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het veranderen
van het bedrijf.
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.
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). U kunt daarvoor contact opnemen met 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.
•

Heeft u zich al aangemeld voor de Buurtpreventie
via WhatsApp?
Samen zorgen we voor een veilige woon- en
leefomgeving. Er is steeds vaker behoefte aan
onderlinge communicatie tussen buurtbewoners.
Een goed voorbeeld daarvan zijn WhatsAppgroepen. Via WhatsApp houden bewoners in hun
eigen buurt een extra oogje in het zeil.
WhatsApp-groepen in Renswoude kunnen goed werken tegen allerlei vormen van
criminaliteit en overlast. Daarnaast geeft dit een verbetering van de saamhorigheid in de
wijk en het verhoogt het veiligheidsgevoel bij veel bewoners.
Het invoeren van WhatsApp groepen in Renswoude betreft een burgerinitiatief dat de
gemeente en de politie van harte ondersteunen. Aanmelden voor deelname aan
buurtpreventie via WhatsApp kan via: www.renswoude.nl/buurtpreventie
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ZATERDAG 16 NOVEMBER IS HET WEER
ZOVER!
Zaterdag 16 november is het zover!
Sinterklaas komt weer naar Nederland en hij
zal ook samen met zijn Zwarte Pieten naar
Renswoude toe komen. Om 15.00 uur zal
hij aankomen bij het Kasteelplein waar onze
burgemeester Petra Doornenbal Sinterklaas
zal ontvangen en welkom zal heten namens
ons allemaal. Bij het Kasteelplein zal
de Pietenband van Ons Genoegen ons
begeleiden tijdens het zingen van de echte,
ouderwetse Sinterklaasliedjes. Want wie
kent ze niet? Zie ginds komt de Stoomboot,
Sinterklaas Kapoentje enz. Ook zullen de
DJ’s van the Dicebox voor de leukste liedjes
zorgen waar we met z’n allen lekker op
kunnen dansen.
De intocht is altijd een gezellige boel, maar
zouden jullie voor nog meer vrolijkheid
willen zorgen? Wij willen vragen of jullie een
bloem willen maken, jullie mogen zelf weten
hoe deze bloem eruit komt te zien. Een ding
kunnen we al wel verklappen, de bloemen
gaan een rol spelen tijdens de ontvangst van
Sinterklaas op het Kasteelplein. Dus leef je
lekker uit met knutselen!!!
Niet alleen mogen jullie een bloem
meenemen naar de intocht maar ook
jullie kleurplaat. Er zal net als voorgaande
jaren een kleurwedstrijd zijn. De kleurplaat
is dit jaar weer gemaakt door Hennie
Blaauwendraat.
De
kleurplaat
kan
ingeleverd worden bij de Pieten. De zwarte
Pieten zullen samen met Sinterklaas alle
kleurplaten gaan bekijken en de mooiste
kleurplaten belonen met een mooie prijs.
Aansluitend na de intocht zullen we in een

stoet achter Sinterklaas en Ons Genoegen
aan naar t Podium vertrekken. Ook zal er in
t Podium een spannende voorstelling zijn
van Clown Doedel verzorgd door Marcel
Overeem van Overeem Entertainment. Dit
jaar zal clown Doedel een avontuur beleven
in een hotel waar van alles mis gaat. Dus
kom allemaal kijken naar “Clown Doedel en
een hotel vol Pieten”. Wij hebben er zin in en
hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 16
november!

DIGI CAFÉ
Vanaf 1 januari is het tablet café verder
gegaan onder de naam digi café.
Iedere dinsdagochtend in de even weken
van 10.00 - 11.30 uur organiseert de SWO
samen een Digicafe, in samenwerking met
SeniorWeb Scherpenzeel. Heeft u een iPad
of andere tablet en vindt u het leuk om met
elkaar uw ervaringen uit te wisselen? Kom
dan langs in ons Digi Café!
In het Digicafé kunt u op een ongedwongen
manier elkaar ontmoeten en ontdekken.
Vrijwilligers van Seniorweb en andere
bezoekers geven u leuke en handige tips
om meer uit uw tablet te halen, bijvoorbeeld
het downloaden van leuke of handige apps.
Neem uw eigen tablet mee!
Daarnaast kunt u ook hulp inroepen bij het
downloaden van e-books van de bibliotheek
of het aanmaken van een account. Neem
uw wachtwoorden en eventueel u laptop of
e-reader mee.
U bent weer van harte op 12 en 26 november
in het Trefpunt (in de bibliotheek van
Renswoude).
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Groot Overeem 11, 3927 GH Renswoude
Tel. 0318 - 57 33 53
info@ceesboonzaaijer.nl

www.ceesboonzaaijer.nl

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

• Erf- en Sierbestrating • Zand- en Grindhandel • Grondwerk en Riolering
• Shovel- en Kraanverhuur • Transportwerkzaamheden • Vuil- en Opslagcontainers

EM Pater
Spikhorst 6

3927 DB Renswoude
0318 - 57 13 66
empater@kpnmail.nl

Zonneschermen | Rolluiken | Markiezen | Screens | Horren

 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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VOORTGANG WERKZAAMHEDEN N224
RENSWOUDE
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.
EERSTE HUISAANSLUITINGEN GEREED

De huizen met de even huisnummers 2 t/m
30, zijn inmiddels aangesloten op de nieuwe
hoofddrinkwaterleiding die is aangelegd
tussen de rotonde en het gemeentehuis. Ook
Dorpsstraat nr. 1-1a zijn overgezet op de nieuw
leiding.
VEEL REGEN

Het regenachtige weer van de afgelopen
weken maakt het werken lastiger. Sleuven
lopen vol met water en de moeilijk te bewerken
grond vormt een hindernis bij het bestraten.
Ondanks dat, ligt de uitvoering op schema.
VERVOLG WERKZAAMHEDEN VITENS

De werkzaamheden voor Vitens hebben zich
verplaatst naar een volgend gedeelte van de
Dorpsstraat.De komende weken legt FirmaVan
den Heuvel de nieuwe hoofddrinkwaterleiding
aan vanaf Dorpsstraat 32 t/m 86 (bij de
Kastanjelaan). Op www.waterstoring.nl kunt u
de actuele werkzaamheden van Vitens volgen
en eventuele storingen melden.
VERKEERSVEILIGHEID VOOROP

Tijdens de werkzaamheden van de komende
weken, moeten de fietsers de rijbaan op.
Verkeersregelaars zijn ingezet om dit veilig te
laten verlopen. Automobilisten kunnen hierbij
helpen door hun snelheid aan te passen en
de instructies van de verkeersregelaars op
te volgen. Zeker nu we de donkere maanden

tegemoet gaan waardoor het zicht in de vroege
morgen en aan het einde van de middag
minder wordt. Tijdens de werkzaamheden
houdt de aannemer een paar parkeervlakken
vrij zodat er een beter zicht is op de rijbaan.
OVERSTEEK BIJ DE KASTANJELAAN

Op enig moment zal er een oversteek worden
gemaakt bij de Kastanjelaan. De weg zal dan
in twee delen worden afgesloten zodat de weg
toegankelijk blijft voor de bewoners. Na het
plaatsen van een mantelbuis, is de weg snel
weer over de hele breedte begaanbaar.
OVERIGE WERKZAAMHEDEN IN EN OM RENSWOUDE

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 (uitvoering
vanaf het voorjaar van 2020, in opdracht van
de provincie Utrecht)
• Groot asfaltonderhoud en aanleg van extra
fietsvoorzieningen (in het 2e en 3e kwartaal
van 2020, in opdracht van de provincie
Utrecht).
INFORMATIEVOORZIENING

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.
Met vragen of voor meer informatie kunt u
terecht bij info@provincie-utrecht.nl
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

ZATERDAG 9 NOVEMBER 2019 - 14.30 UUR

RENSWOUDE - DINXPERLO
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 - 15.15 UUR

BE QUICK Z - RENSWOUDE
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019 - 14.30 UUR

RENSWOUDE - AVW '66

www.vvrenswoude.nl
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O.V.R. BEDANKT STEMMERS RABOBANK
CLUBSUPPORT!
Afgelopen maand konden twee van onze
bestuursleden een cheque ophalen bij de
Rabobank Gelderse Vallei. De waarde van
de cheque werd bepaald aan de hand van
stemmen die jullie ons hebben gegeven.
Daarom, bedankt voor het stemmen en
hopelijk stemmen jullie volgend jaar weer
op ons! Wij mogen door de actie €1301,11 in
onze kas bijschrijven. Geld dat wij gebruiken
voor onze activiteiten waaronder de
kraaienmaaltijden en het seniorenuitje.
ALGEMENE LEDENVERGADERING ORANJEVERENIGING
RENSWOUDE

Het bestuur van de Oranjevereniging
Renswoude nodigt al haar leden uit voor
de algemene ledenvergadering donderdag
14 november in Rehoboth. Om 20.30 uur
zal de voorzitter de vergadering openen
en iedereen die lid is, is welkom. Tijdens
de vergadering blikken wij nog eens terug
op 2019 en bespreken wij de aankomende
activiteiten voor 2020. Dit is ook een
moment waarop je stem kan laten horen als
lid maar als je alleen wil meeluisteren ben
je ook van harte welkom. Zien wij jullie 14
november?

zodat u tijdig op de hoogte bent. Indien u
vragen heeft wilt u dan reageren voor 16
november via danny@ovrenswoude.nl of
0629198697.

DAG VAN DE MANTELZORG
ZATERDAG 9 NOVEMBER
Kom 9 november naar ‘’de Gasterij’’,
Barneveldsestraat 49-2, 3927CB Renswoude
Wie? Iedereen die langdurig voor een ander
zorgt en als mantelzorger geregistreerd
staat (aanmelden kan nog*).
Waarom? Omdat de mantelzorger af en toe
in het zonnetje gezet mag worden.
Waar? Barneveldsestraat 49-2
3927 CB Renswoude
PROGRAMMA:

13.30 uur: Inloop
14.00 uur: Welkom door wethouder Wijs.
14.00 - 16.00: Aanwezigen worden
getrakteerd op een verrukkelijke high tea.
Terwijl u nader kennismaakt met andere
mantelzorgers, kunt u genieten van een
heerlijk verzorgde high tea, met hartige en
zoete hapjes en uiteraard zoveel thee als u
wilt.

VERPLAATSING ORANJEFESTIVAL RENSWOUDE

Vanwege het in de toekomst veranderen
van de bestemming van het festivalterrein
aan Groot Overeem Renswoude, zijn wij al
enige tijd aan het zoeken naar een andere
locatie om onze festiviteiten rondom
Koningsdag voort te zetten. Deze denken
wij weer te hebben gevonden in het land aan
de Ubbeschoterweg waar wij enkele jaren
terug ook onze activiteiten hebben plaats
gevonden. Toch willen wij ook graag de
inwoners van Renswoude hierin betrekken

Voor aanmelding kunt u bellen naar het
Steunpunt mantelzorg en vrijwilligerswerk:
Telefonisch 06-51647525 of via het
formulier rechts op de tafel bij de ingang
van de bibliotheek of via de mail
r.vanginkel@swo-sr.nl
Opgeven kan tot en met dinsdag 5 november.
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Zaterdag 16 november a.s. komt Sinterklaas weer in het land. Op deze dag begint ook de
sinterklaasactie georganiseerd door de Ondernemersvereniging Renswoude.
Van zaterdag 16 november t/m donderdag 5 december krijgt u bij de deelnemende winkeliers bij
besteding van iedere € 10,= een lot. Deze loten kunnen t/m donderdag 5 december 20.00 uur
ingeleverd worden bij Coop v. Beek. Graag de loten volledig invullen. Op vrijdag 6 december
zal om 19.00 uur de trekking van de prijswinnaars plaats vinden bij Restaurant De Dennen.
Prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
De volgende ondernemers stellen een prijs beschikbaar:
Joop van Voorthuizen Fietsen : Fiets
Reparatie Centrum Renswoude : LCD televisie
Coop van Beek : 1 minuut gratis winkelen
Hubo van Deelen : Black & Decker bladblazer t.w.v. € 99,=
Autobedrijf Rijnders : onderhoudspakket auto
Kapsalon La Belle : 5x gratis knipbeurt
Van de Pavert mode : 3x een linnenpakket t.w.v. € 35,=
Restaurant De Dennen : 2x een high tea
de Rijg b.v. : 5x cadeaubon t.w.v. € 15,=
Brasserie de Kraai : 5x cadeaubon t.w.v. € 10,=
Ab Gaasbeek Makelaardij : 2x dinerbon t.w.v. € 75,=
Kapsalon Hairdreamz : 5x gratis knipbeurt
Cafetaria het Zwaantje : 8x cadeaubon t.w.v. € 10,=
Bloembinderij de Agave : 10x cadeaubon t.w.v. € 7,50
Grand Cafe Di Tutto : 3x cadeaubon t.w.v. € 10,=
Van Roekel Hypotheken : 5x cadeaubon de Agave t.w.v. € 20,=
TCC Studios : rondleiding muziekstudio en een muziekbon t.w.v. € 25,=
Bakkerij van Voorthuizen : 5x cadeaubon t.w.v. € 10,=
Verbeek Reclame : 2x dibond plaat met foto naar keuze
Tim’s Speelgoedboerderij : 2x cadeaubon t.w.v. € 12,50
Eten met Smaak : cadeaubon voor proeverij div. gerechten, thuis geserveerd
Brandhof Dier & Ruiter : 3x cadeaubon t.w.v. € 25,=
Restaurant de Hof : cadeaubon t.w.v. € 50,=
H. van Voorst : Brabantia keukenweegschaal en een Leifheit staafmixer
Rochus Relatiegeschenken : 5x memobord XL
Caravancentrum van Voorthuizen : cadeaubon t.w.v. € 75,=
Kip van de Boer - Veldhuizen scharrelkip: 5x naturel scharrelvleeskuiken t.w.v. € 11,=
Gijske van den Brandhof : Jemako: 5x cadeaubon t.w.v. € 20,Boerengolf De Voskuilen : 2 boerenpakketten incl. voor 4 personen boerengolf
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Intocht Sinterklaas:
Datum:
16 november 2019
Tijds�p:
15.00 uur
Loca�e:
Kasteelplein
Sint in het land!
Het is alweer bijna zo ver! Sinterklaas komt naar Renswoude. Onze
burgemeester Petra Doornenbal verwelkomt Sinterklaas op het
Kasteelplein. Zet de datum in je agenda en zorg dat je er bij bent!
Na de intocht is er aansluitend een voorstelling in 't Podium. Marcel
Overeem Entertainment verzorgt de spannende voorstelling: ‘Clown
Doedel en een hotel vol Pieten‘. Komen jullie ook want het beloo�
een gezellig spektakel te worden!
Kleurwedstrijd:
En... doe jij ook mee met de kleurwedstrijd? Je kunt de kleurplaat
inleveren op 16 november. Doe dat bij Sinterklaas of zijn zwarte
Pieten �jdens de intocht van Sinterklaas of �jdens de voorstelling in
muziekgebouw 't Podium.
Vermeld op de voorzijde van de kleurplaat je naam, lee�ijd en op de
achterzijde je adresgegevens. De winnaars van de kleurwedstrijd
worden bekend gemaakt in de Heraut.
Adres : ..................................................................................................
Woonplaats : ........................................................................................
Tel.nr : ..................................................................................................
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Leeftijd:

16

Naam:
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BIJNA 1.300 EURO VOOR NIEUWE
KLARINETTEN
Harmonievereniging
Ons
Genoegen
uit Renswoude heeft bijna 1.300 euro
ontvangen
van
de
Rabobank.
De
muziekvereniging kreeg dat bedrag,
omdat het meedeed aan de actie Rabo
ClubSupport. Iedereen met een Rabobankrekening kon stemmen uitdelen aan
verenigingen en iedere stem leverde geld
op voor de betreffende vereniging. Om te
stemmen, moest elke rekeninghouder wel
eerst lid worden van de Rabobank. Ons
Genoegen dankt alle mensen die op Ons
Genoegen gestemd hebben. Ook dankt
de vereniging de Rabobank voor haar
financiële bijdrage. Ons Genoegen gaat het
geld gebruiken voor de aanschaf van nieuwe
klarinetten.

MUZIKALE WINTERWANDELING:
ZATERDAG 21 DECEMBER

iets van deze producten willen sponsoren?
En lijkt het u leuk om als vrijwilliger of
verkeersregelaar een bijdrage te leveren
aan de muzikale winterwandeling? Neemt
u dan contact op met de commissie via
winterwandelingrenswoude@gmail.com of
via 06-18051375.
Promotiecommissie
en
Commissie Renswoude

Evangelisatie

MOOI RESULTAAT VOOR OUD-RENSWOUDE
RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Het bestuur van Oud-Renswoude wil graag
iedereen die tijdens de Rabobank Clubkas
Campagne op onze vereniging heeft
gestemd hartelijk bedanken! Natuurlijk
willen we ook Rabobank Gelderse Vallei
hartelijk bedanken, die onze vereniging
een cheque heeft uitgereikt voor het mooie
bedrag van € 1771,51.

Op zaterdag 21 december wordt de
muzikale winterwandeling weer gehouden.
Het kerstverhaal, muziek, zang en een
wandeling
over
verlichte
bospaden
vormen samen het decor van dit jaarlijkse
evenement. De muzikale winterwandeling
speelt zich af rondom het kasteelbos en is
toegankelijk voor jong en oud. Reserveert u
alvast de datum in uw agenda?
Helpt u ook weer mee met grote
glazen potten sparen (liefst grote Hakgroentepotten, schoongemaakt, zonder
etiket en deksel)? U kunt ze inleveren bij de
bibliotheek. Bedankt alvast!
Elk jaar worden tijdens de winterwandeling
lampjes, chocolademunten en beschuit met
muisjes uitgedeeld. Zijn er bedrijven die

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.henkschuurman.nl

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

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

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 GROOTS
KERSTCONCERT MET ZANGERES ERICA
YONG
HARMONIEVERENIGING ONS GENOEGEN GEEFT OP
ZATERDAG 14 DECEMBER EEN CONCERT MET ALS
TITEL ‘THE SOUND OF CHRISTMAS’. TIJDENS HET
CONCERT TREEDT OOK ZANGERES ERICA YONG OP.

“‘The Sound of Christmas’ is vergelijkbaar
met de concertenreeks van ‘Renswoude
Musica’ uit 2012 en 2017, maar dan in
ons eigen gebouw. Het concert zal niet te
vergelijken zijn met de normale concerten
die wij geven”, legt Anton-Jan Cozijnsen
van de projectcommissie uit. “De zaal zal
prachtig verlicht zijn, het orkest speelt mooie
kerstwerken en zangeres Erica Yong zingt
samen met Ons Genoegen de bekendste
kersthits. Zo staat muziek van de film ‘The
Polar Express’ op het programma, net als
meezingers als ‘All I Want for Christmas’ van
Mariah Carey en ‘Thank God It’s Christmas’
van Queen. Deze vrolijke, muzikale avond is
de perfecte start van de kerstperiode!”
MAGISCHE KERSTSHOW MET ERICA YONG

Tijdens het concert speelt Ons Genoegen
samen met Erica Yong. “Erica is een zeer
all round zangeres die al jaren actief is in
de entertainment- en evenementenwereld”,
vertelt Anton Jan enthousiast. De afgelopen
jaren was ze soliste bij het Orkest van de
Koninklijke Luchtmacht in de producties
‘Queen in Concert’, ‘The Beatles in Concert’
en ‘Hollywood in Concert’ en vervulde zij
één van de hoofdrollen in de musical: ‘All
Shook Up / Love me Tender’. Ook zong ze
diverse titelsongs in, zoals de titelsong
van de dolfijnenshow ‘Aqua bella’ in het
Dolfinarium en van de soapserie ‘Goede
Tijden, Slechte Tijden’. Verder schitterde
ze in de Dinnershow 21 ON AIR van RTL.

Anton Jan: “Door haar krachtige stem en
imponerende performance behoort Erica
tot de ‘powerladies’ onder de Nederlandse
zangeressen. We zijn er dan ook trots op dat
we haar naar Renswoude hebben kunnen
halen voor een magische kerstshow.”
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar
via orkestleden van de vereniging. De
reguliere kaartverkoop start op zaterdag 9
november. Kaarten kosten 15 euro, kinderen
tot en met 15 jaar betalen 7,50 euro.

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.

GEZAMENLIJK ETEN
DINSDAG 26 NOVEMBER 2019
Senioren Welzijns Organisatie (SWO)
organiseert voor ouderen op dinsdag 26
november 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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VAN DE BIEB:
De bibliotheek van Renswoude heeft plaats
voor een nieuwe vrijwillige gastvrouw/heer
voor het ontvangen van bezoekers, het
beantwoorden van vragen, het opruimen
van de collectie en andere klusjes op
dinsdagmiddag.
De werktijden zijn van 14.00-17.00 u. Op
dinsdag is het een gezellige drukte in de
bibliotheek waarbij we een extra paar
handen voor het opruimen van boeken
en diverse andere klussen goed kunnen
gebruiken. Wij bieden een fijne en gezellige
werkomgeving, nuttige werkzaamheden en
een gratis bibliotheekabonnement.
Voor (vrijblijvende) inlichtingen:
Esther vd Brink Bibliotheek Renswoude, of
mail renswoude@bibliotheekzout.nl
NEDERLAND LEEST

In november staan de Bibliotheken
door het hele land in het teken van Jan
Wolkers en Duurzaamheid. Leden van de
Bibliotheek Z-O-U-T krijgen op vertoon van
hun bibliotheekpas een bloemlezing van
natuurverhalen van Jan Wolkers cadeau,
met als titel Winterbloei. De bundel is
samengesteld en toegelicht door Onno
Blom en bevat zowel gepubliceerd als
ongepubliceerd werk van Jan Wolkers.
Winterbloei is verkrijgbaar zolang de
voorraad strekt vanaf vrijdag 1 november.
DINSDAGAVOND 5 NOVEMBER 3-D PRINTEN

Een workshop 3D-ontwerpen. Onder
begeleiding van Bart gaan we zelf een
3D-ontwerp maken. Het ontwerp dat u
maakt kunt u vervolgens bij de bibliotheek
komen ophalen. Uiteraard hebben we ook
een echte 3d-printer aan staan. Aanvang
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20.00 uur. Aanmelden niet nodig, deelname
gratis
DONDERDAGAVOND 7 NOVEMBER

Duurzaamheid in Renswoude. In het kader
van de landelijke leesactie Nederland Leest
wat dit jaar als thema Duurzaamheid heeft
komen Sander van t Foort en Eduard van
Ginkel, van Ginkel techniek in Renswoude
vertellen over duurzaamheid in de praktijk.
U bent van harte welkom, de avond is
kosteloos en begint om 20.00 u Rond 21.30
afgelopen.
DINSDAGAVOND 19 NOVEMBER

Driebergenaar Hans Havers geeft een lezing
over de historie van Sparrendaal (= Sper en
Dael), het grootseminarie Rijsenburg en de
Lourdesgrot in de periode 1754 tot 2019.
In het bijzonder wordt ingegaan op de
verschijning van Maria in Lourdes. In 1858
vertelde de molenaarsdochter Bernadette
dat Maria aan haar verschenen was in een
grot bij het Franse dorp Lourdes. De grote
aantrekkingskracht van deze gebeurtenis
heeft over de hele wereld geleid tot het
kopiëren van de grot met een beeld van
Maria in de houding waarin zij verscheen.
In Nederland zijn in de loop der jaren
zo’n 150 Lourdesgrotten gebouwd; de
Lourdesgrot in Driebergen is rond 1900
gebouwd op het terrein van het voormalige
grootseminarie Rijsenburg (1857-1968).
Begin 2016 is de Lourdesgrot gerenoveerd
en een nieuw Maria-beeld geplaatst. Veel
mensen bezoeken tegenwoordig de grot.
Met ondersteuning van historische foto’s
komt een belangrijk stuk geschiedenis van
ons dorp tot leven. Aanmelden niet nodig,
deelname gratis.
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DINSDAGAVOND 26 NOVEMBER: VOEDING, ONS
VERGETEN MEDICIJN, MIRJAN KNEGT RENSWOUDE

Mirjam Knegt van Goede Voeding &
Zo geeft voedings- en leefstijladvies
& orthomoleculaire therapie bij veel
voorkomende klachten als overgewicht,
overgangsklachten, vermoeidheid, schommelende bloedsuikerspiegel, hoge bloeddruk, darmklachten etc. Deze klachten
worden vaak veroorzaakt doordat één of
meerdere systemen in het lichaam te veel
energie vragen, waardoor andere systemen
tekort energie krijgen. Dit kan worden
aangepakt door de energiebalans in het
lichaam te herstellen door aanpassingen
in het voedings- en leefpatroon en
eventueel advies van supplementen en
fytotherapeutische kruiden.
In de lezing op dinsdag 26 november a.s.
met als thema “voeding, ons vergeten
medicijn” gaat zij in op de helende rol van
voeding bij een aantal veel voorkomende
klachten. Aanmelden niet nodig, deelname
gratis.
WOENSDAG 27 NOVEMBER

Op woensdag 27 november is er voor
de kinderen van de basisschool een
leuke Sinterklaasmiddag, met voorlezen,
sinterklaasbingo en surprise maken. Zet
maar vast in de agenda!
OPROEP SJOELCLUB

Er is een meneer uit Renswoude die graag
met ander mensen, liefste op vrijdagmiddag,
wil sjoelen in de bibliotheek. Mee doen?
Kom eens langs tussen half drie en vier uur.

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.
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

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. (Zie agenda)
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

RONDLEIDING KASTEEL

Op 17 december 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

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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Biljarten kan altijd, op dinsdag tussen 14-20
u, op woensdag en vrijdag tussen 14-17 u.
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.
De volgende kinderen hebben een prijs
gewonnen tijdens de Kinderboekenweek
met de speurtocht, jullie kunnen je melden
in de bibliotheek:
1. Demi Bom
2. Milan ?
3. Jenten van Donselaar
4. Roos Tiggelaar
5. Fien Teunisse
ADRES:

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

VERLIES EN ROUW VRAGEN AANDACHT!
Verlies komt op verschillende manieren
en vaak op een onverwacht moment
voor. Een dierbare overlijdt, je komt in een
echtscheiding, je verliest een deel van je
gezondheid, je raakt je baan kwijt. Verlies
hoort bij het leven, het kan van het ene op
het andere moment je leven ingrijpend
veranderen. Verlies verwerken en aanvaarden
kost tijd en heeft aandacht nodig.
Na verlies komt een periode van rouw.
Iedereen rouwt op een eigen manier en
iedereen ervaart die rouw op een eigen
manier. Soms lijkt het alsof je de enige bent
die daar last van heeft. Je kunt bijvoorbeeld
gevoelens van verdriet en eenzaamheid
accepteren, terwijl je sterke emoties als
woede of agressie juist niet durft te laten
zien. Je neemt afscheid van het leven zoals
het was en waar je aan gehecht was.
Rouw is de achterkant van liefde. Een
rouwproces hoort bij een ingrijpend verlies.
Rouw is persoonlijk en voor iedereen anders.
Heeft u vragen of heeft u een luisterend
oor nodig of wilt u anderen ontmoeten met
vergelijkbare vragen dan bent u van harte
welkom op het inloopspreekuur

Heijink & Me ure
advocaten
Echtscheiding

Boedelscheiding

Alimentatie

Betaalbare deskundigen
Informeer naar onze scherpe tarieven, en bel 0318 - 57 55 00
of rechtstreeks met Mr. Meure onder 0318 - 57 09 90

De Hooge Hoek 4 - 3927 GG Renswoude - www.heijinkenmeure.nl
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Op de 2e vrijdag van de maand
is er een inloopspreekuur van
10.00-11.00 uur in de bibliotheek
van Renswoude. De koffie of thee
staat voor u klaar!
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Liesbeth
Bouman, tel 06-30149978 of
Rianne van Ginkel, tel 0651647525.
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OKTOBER
Datum

1

Vrijdag

4

Maandag
5
Dinsdag
7
Donderdag

8

Vrijdag
9
zaterdag

11

Maandag
12
Dinsdag

15

Vrijdag

18

Maandag

Activiteit
09.30-11.00 uur: Taal Café
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00 uur: Biljarten
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb
14.00-16.30 uur: Welfare
14.00-17.00 uur: Biljarten
20.00- 21.30 uur: Workshop 3-D printen
20.00 – 21.30 uur: Avond over duurzaamheid met wethouder Sander van ’t Foort en
Eduard van Ginkel
09.30-11.00 uur: Taal Café
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00 uur: Biljarten

HIGH TEA VOOR MANTELZORGERS
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
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10.00 uur:
Tablet café
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade
20.00 -22.00 uur: Lezing over de historie van Sparrendaal (= Sper en Dael), het grootseminarie
Rijsenburg en de Lourdesgrot in de periode 1754 tot 2019
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09.30-11.00 uur: Taal Café
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00 uur: Biljarten
9.30-11.00 uur: Creatief in de bieb
19.00 UUR NAH café

Dinsdag

Vrijdag

25

Maandag

26

Dinsdag

29

Vrijdag

10.00 uur: Tablet café
10.00-11.00 uur: Spreekuur Formulierenbrigade
09.30-11.00 uur: Inloop spreekuur Mantelzorg, Vrijwilligerswerk en ouderenwerk
14.00-16.30 uur: Welfare
14.00-17.00 uur: Biljarten
20.00 – 21.30 uu: Lezing Voeding, ons vergeten medicijn
17.00 uur gezamenlijk eten
09.30-11.00 uur: Taal Café
14.00-16.00 uur: Zoute Inval, o.a. Rummikub, klaverjassen
14.00-17.00 uur: Biljarten

Voor vragen kunt u contact opnemen met 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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Te huur of te koop:
2 prachtige parkeerplaatsen achter het
Rechthuis. Evt 1 plaats met carport!
Voor info: telefoon 06-53 31 45 22.
OP=OP
SG Badslippers bij
een paar
werkschoenen
Solid Gear Onyx

KOOP ELKE DONDERDAGMORGEN
WEER KAAS BIJ HENK SCHEER
Kom kijken voelen en proeven en
overtuig u zelf, Waarom kaas vers
van het mes altijd lekkerder is.

Henk Scheer Kaas & Zn
Stationsweg 415
3925 CD SCHERPENZEEL
M: 06-54357280
E: info@henkscheerkaas.nl
W: www.henkscheerkaas.nl

FROMAGERIE

de Jean

Servir, adorer, apprécier!
26

de heraut
COMMISSARIS VAN DE KONING HANS
OOSTERS BEZOEKT GEBIEDSCOÖPERATIE
O-GEN IN RENSWOUDE
Op vrijdag 18 oktober brachten Hans
Oosters, Commissaris van de Koning
van de provincie Utrecht, en Utrechts
gedeputeerde Hanke Bruins Slot een bezoek
aan Gebiedscoöperatie O-gen in Renswoude.
De commissaris en de gedeputeerde kregen
aan de hand van pitches van projecten en
programma’s te zien wat de verbindende rol
van O-gen is bij het vitaal en krachtig houden
van het platteland.
Het bezoek stond in het teken van het werk van
O-gen voor en met het buitengebied van het
oostelijk deel van de provincie Utrecht en een
deel van provincie Gelderland.Zes verrassende
duo’s verzorgden pitches over de thema’s
energietransitie, Vrijkomende Agrarische
Bebouwing (VAB), de coaching van agrariërs
en het agroloket, het project de Bloemenlinie,
eiwittransitie en subsidieprogramma voor
plattelandsontwikkeling LEADER. De pitches
werden verzorgd door leden van O-gen met
een medewerker; zowel wethouders van
gemeentes, verschillende ondernemers als
een afgevaardigde van het waterschap deden
mee. Gebiedscoöperatie O-gen is actief in
de regio Foodvalley, de Kromme Rijnstreek,
de Utrechtse Heuvelrug, regio Amersfoort
en Noord Veluwe en heeft bijna 300 leden.
Dit
zijn
gemeentes,
waterschappen,
belangenbehartigers, onderwijsinstellingen
en ondernemers. Lees meer over het bezoek
van de commissaris en de pitches op www.ogen.nl/commissaris-koning-oosters-rol-ogen

werk van de gebiedscoöperatie. Hij wilde
O-gen graag beter leren kennen en dat
is gelukt. Hij besloot de ochtend met een
dankwoord en de uitspraak ‘Ik kom graag
terug om te zien hoe de gebiedscoöperatie
haar goede werk voor het platteland van de
provincie voortzet.’

LEDENBIJEENKOMST PASSAGE
AFD. RENSWOUDE
Op 20 november geeft de bekende
journalist Emile Bode een spreekbeurt in
verenigingsgebouw Rehoboth.
Bode (65) werkte bijna 39 jaar voor het
dagblad De Telegraaf. Als stadsverslaggever
Amsterdam, politiek journalist en schrijver
van grote reportages.
Hij was ook medeoprichter van de
opiniepagina en de zondagskrant. Voorts
Hoofd van de algemene verslaggeverij en
hoofdredacteur van Telegraaf Video Media.
Bij het grote publiek is hij het bekendst als
tuincolumnist en vooral huishoudspecialist.
De populaire huishoudrubriek schreef hij van
2001 tot 2016 voor De Telegraaf. Sindsdien
is Emile onder andere huishoudspecialist
voor de omroepgids Max Magazine en Ditjes
& Datjes, het blad van supermarktketen Dirk
van den Broek. Hij is ook actief voor de partij
50PLUS en schreef 15 boeken.
Over al deze zaken zal hij met veel humor
uitgebreid vertellen.

GOED WERK VOOR HET PLATTELAND

Renswoude is voor hem geen onbekend
terrein. Zijn middelbare schooltijd bracht
Emile door in Amerongen en ging naar het
Revius lyceum in Doorn.

De Commissaris van de Koning bezocht
O-gen omdat hij benieuwd was naar het

Gasten zijn van harte welkom.
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Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl

r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt ab a
eg

www.uitvaar tzorgsimonebeijer.nl

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
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BERICHTEN VAN DE WIJKAGENT
HET BOEREN ONTBIJT:

Op woensdag ochtend 9 oktober 2019
hebben we het ontbijt gehad bij de boer, met
de boeren op de boerderij. Het onderwerp
was ondermijning. Er was een goede
opkomst en buiten het feit dat we heerlijk
gegeten hebben, is er ook veel informatie
gegeven over ondermijning. Ondermijning
is een veel omvattend begrip, wat niet
eenvoudig uit te leggen is. Voor meer info
omtrent de betekenis hiervan, verwijs ik
graag naar de volgende website:
www.politie.nl/themas/ondermijning
Onze focus lag nu op het feit dat criminelen,
boeren benaderen om gebruik te maken van
leeg staande schuren. De gevolgen hiervan
kunnen heel ernstig zijn. En dit gebeurt ook
in Renswoude. Gelukkig is dit signaal bij ons
gemeld.
PREVENTIE:

Op donderdagavond 10 oktober aanwezig
geweest in de brandweerkazerne i.v.m.
een voorlichting over veiligheid. Dankzij
een mooie opkomst een zeer fijne avond
gehad. Antwoord gegeven op vragen zoals:
wanneer bel ik 112? Wat moet ik vermelden
als ik 112 bel? Wanneer bel ik 0900-8844?
Allemaal goede vragen!
Na afloop nog even het dorp in geweest en
op verschillende locaties aandacht gevraagd
voor de verlichting op fietsen. Het is weer
snel donker en daarom is het belangrijk om
je verlichting in orde te hebben. De graffiti
verdwijnt na een aantal weken vanzelf en is
volledig biologisch!
AANRIJDING FIETSER/FIETSER:

Vanmiddag 16 oktober heeft er een
aanrijding plaats gevonden op de Kooiweg

in Renswoude. Hierbij kwamen twee fietsers
frontaal met elkaar in botsing. 1 fietser
is overgebracht naar het ziekenhuis voor
verder onderzoek.
Door de aanrijding moest het overige
verkeer soms even wachten. Door het
begrip van het overige verkeer is dit ook
zonder problemen verlopen.
DIGITALISERING:

Wilt u altijd actueel op de hoogte zijn van
de gebeurtenissen in en om Renswoude.
Volg ons dat op de Facebook pagina: Politie
Renswoude.
Met vriendelijke groet,
Uw wijkagent IJzebrand Havinga
IJzebrand.Havinga@politie.nl

WAT IS NAH?
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is elke
afwijking of beschadiging van de hersenen
die na de geboorte is ontstaan. Hersenletsel
kan verschillende oorzaken hebben, maar
leidt altijd tot een breuk in de levenslijn. Door
deze breuk is er sprake van een veranderd
leven. Er is een tijd van vóór en een tijd na
het hersenletsel.
Hersenletsel verandert mensen, bijna
niemand wordt weer precies zoals hij of zij
was. Hersenletsel zet levens van getroffenen
en hun naasten op hun kop.
Op maandag 25 november is er NAH café
van 19.00-20.30 uur in het Trefpunt van de
bibliotheek van Renswoude
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Rianne van Ginkel, tel 0651647525.
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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

30

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

Parkietjes
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Gratis af te halen: Robuuste teak houten dining set
met 4 stoelen en 1 uitschuifbare tafel. Stoelen zijn
voorzien van all weather zitting en rugleuning.
Kan het hele jaar door gewoon buiten staan.
Interesse. Bel: 06-29561953
Te koop 4 michelin winterbanden met velgen
primacy alpine maat205/60 R16 92H. Afkomstig van
een Renault Grand Scenic. profiel 4 /5 mm en
2 Continental zomerbanden.
Tegen elk aannemelijk bod telnr: 0318573159 of
0619218264.
Te koop mooie kattenbak in goede staat 10 euro.
Tel. nr 0638382022
Afscheid 6 sept.jl.
Hierbij willen wij u enorm bedanken voor alle
hartverwarmende opmerkingen, anekdotes, cadeaus,
zowel voor, tijdens, als ook na ons afscheid op
6 september j.l.!
We zijn druk bezig om een goede bestemming te
vinden voor de opbrengst van het goede doel
(jeugd-educatie Renswoude); dit wordt vervolgd!
Jos en Pauline Dirven-Meijer
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