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Gemeentenieuws (23 december 2019)
Centraal telefoonnummer
Evenementenkalender
De gemeente is bereikbaar via één centraal 24 december 2019
Volkskerstzang
telefoonnummer 0318 - 578150.
28 en 29 december
Winterfair
Ma t/m vr: 09.00-12.00 en 14.00-16.00 uur. 2019
6 januari 2020
Nieuwjaarsmarkt
Storingsdienst gemeente: Voor zeer
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
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
Gewijzigde openingstijden feestdagen 2019/2020
Het gemeentehuis en de gemeentewerf van de gemeente Renswoude zijn van 25
december 2019 t/m 1 januari 2020 gesloten.
Geboorte- en overlijdensaangiften
U kunt een begrafenis melden op telefoonnummer 06-51148102.
Voor het doen van aangifte van overlijden en geboorte zijn wij vrijdag 27 december 2019
en maandag 30 december 2019 tussen 11.00 uur en 12.00 uur geopend. Voor een snelle
afhandeling kunt u uw aangifte van overlijden en de verklaring van overlijden mailen aan
burgerzaken@renswoude.nl
Bereikbaarheid Dorpsteam Renswoude
Tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn wij alleen bereikbaar per email:
dorpsteam@renswoude.nl
• Bij een vermoeden van huiselijk geweld/ kinder- en oudermishandeling kunt u 24/7
bellen met Veilig Thuis: 0800-2000
• Jeugdigen of volwassenen met acute psychiatrische problematiek kunt u contact
opnemen met de huisarts of de huisartsenpost (0318-200800)
• Bij levensbedreigende situaties belt u 112
Spoedgevallen in het woningbedrijf en de omgeving (riolering, wegen etc.)
Tijdens de sluiting kunt u alleen bij spoed bellen naar 06 511 481 02. Geef uw naam,
telefoonnummer en probleem door en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
Renswoude, 23 december 2019
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6 januari 2020
Het gemeentehuis, de gemeentewerf en het dorpsteam zijn op 6 januari 2020 vanaf 10.00
uur bereikbaar in plaats van 9.00 uur.
Ineke Lissenberg interim gemeentesecretaris van Renswoude
Ineke Lissenberg start per 1 januari 2020 als interim gemeentesecretaris van de gemeente
Renswoude. Ineke Lissenberg heeft veel ervaring als gemeentesecretaris. Zij was het
afgelopen half jaar interim gemeentesecretaris van de gemeente Bernheze en daarvoor
gemeentesecretaris van Zeist (10 jaar), Ridderkerk (8 jaar) en Liesveld (5 jaar).
Ineke Lissenberg volgt vertrekkend gemeentesecretaris Jan van Dijk op die per 1 februari
2020 aan de slag gaat bij de Inclusief Groep in Nunspeet.
Besluitenlijst gemeenteraad 10 december
Voorstel
Vaststelling agenda

Vaststelling verslagen en besluitenlijsten
vergaderingen 29 oktober 2019 en 5 november 2019
Ingekomen stukken en mededelingen
Voorstel tot afgifte van een ontwerpverklaring van
geen bedenkingen inzake bouwplan Nijborg 1-5
Voorstel tot intrekking van de verordening
tegemoetkoming kosten peuteropvang Renswoude
2018
Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2019
Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de
heffing en invordering van toeristenbelasting 2020
Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de
heffing en invordering van rioolrecht 2020
Voorstel tot vaststelling van de Verordening
Onroerende Zaak Belasting 2020
Voorstel tot vaststelling van de afvalstoffen-heffing
en het reinigingsrecht 2020

Besluit
Gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 10
wordt niet als hamerstuk behandeld.
Motie vreemd aan de orde van de dag
inzake dorpshart (ingediend door CU,
VVD en Dorpsbelang Renswoude) wordt
als agendapunt 22a behandeld.
Ongewijzigd vastgesteld.
Afdoening conform voorstel.
Conform voorstel met algemene
stemmen besloten.
Conform voorstel met algemene
stemmen besloten.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.

Renswoude, 23 december 2019
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Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de
heffing en invordering van precario-belasting 2020
Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de
heffing en invordering van leges 2020, incl.
tarieventabel
Voorstel tot vaststelling van de begrotings-wijziging
betreffende het doen van uitgaven ten laste van de
reserves 2019
Voorstel tot vaststelling van het Plan van Aanpak
gemeentelijke huisvesting en beschikbaarstelling van
een voorbereidings-krediet
Voorstel tot vaststelling van het Portefeuille-plan
Woningbedrijf en routekaart verduur-zaming 20202025

Voorstel tot vaststelling van de Verordening op de
heffing en invordering van rechten voor het gebruik
van de algemene begraafplaats 2020
Voorstel tot instemming met de Kantorenvisie Regio
FoodValley
Voorstel tot vaststelling van de Strategische Agenda
Regio FoodValley 2020-2025
Voorstel tot vaststelling van een
voorbereidingsbesluit inzake parkeernorm en
kamergewijze verhuur
Voorstel tot vaststelling van een zienswijze op de
kadernota Omgevingsdienst Regio Utrecht
Motie vreemd aan de orde van de dag inzake
bouwplan Dorpshart bouwdeel 2, ingediend door
CU, VVD en Dorpsbelang Renswoude

Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Stemverklaring SGP.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Motie M10 inzake het beschikbaar
houden van goedkopere huurwoningen,
ingediend door alle fracties, met
algemene stemmen aanvaard.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Conform voorstel bij meerderheid van
stemmen (9 stemmen voor (CU, VVD,
Dorpsbelang Renswoude en CDA) en 2
stemmen tegen (SGP)) vastgesteld.
Conform voorstel met algemene
stemmen besloten.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Motie M11 bij meerderheid van
stemmen aangenomen (8 stemmen voor
(CU, VVD en Dorpsbelang Renswoude)
en 3 stemmen tegen (SGP en CDA)).

Nadere regels extra restafval vanwege een chronisch medische aandoening vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouder heeft op 10 december jl. de nadere regels
extra restafval vanwege een chronisch medische aandoening vastgesteld.

Renswoude, 23 december 2019
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Wij wensen u een prettige kerst
en een gezond en voorspoedig nieuwjaar
Dorpsstraat 51
3927 BB Renswoude
Tel: 0318-574758/746020
www.rcr-renswoude.net
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Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een smaakvol nieuwjaar
Wij zijn gesloten vanaf 25 december t/m 6 januari
Henrie van de Wetering en Anke Bierman
Restaurant De Dennen, Utrechtseweg 34, 3927 AW Renswoude
Tel. 0318 57 12 74 www.restaurantdedennen.nl

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar
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Afvalinzameling
Per 1 januari 2020 verandert de afvalinzameling in de gemeente
Renswoude. Deze veranderingen zijn nodig om onze ambities
op het gebied van duurzaamheid/afval te behalen. De ambitie is
om in 2020 75% afvalscheiding te behalen en nog maximaal 100
kg restafval per inwoner in te zamelen.
Inzameldata vindt u op de afvalkalender
De kliko’s voor restafval, PMD en papier worden per 1 januari 2020 één keer per drie weken
geleegd en de GFT+e kliko elke twee weken. Kijk voor de actuele data in de ACV-app of op
de afvalkalender: www.acv-afvalkalender.nl. Onder ‘Welk afval waar?’ vindt u een
totaaloverzicht voor het scheiden van uw afval. De afvalkalender is ook af te halen aan de
balie in het gemeentehuis.
Vervangende ophaaldagen kerst en nieuwjaarsdag
Op feestdagen, woensdag 25 en donderdag 26 december 2019 (kerst) en op woensdag 1
januari 2020 (nieuwjaarsdag), zamelt ACV geen afval in. In plaats daarvan komt ACV het
afval inzamelen op een aantal vervangende ophaaldagen:
▪ PMD wordt op zaterdag 21 december 2019 ingezameld i.p.v. woensdag 25 december
Wilt u het PMD vóór 7.30 uur aan de weg zetten? Het kan zijn dat de vuilniswagen op
een ander tijdstip langsrijdt dan u gewend bent.
Verder is er een extra ophaaldag ingepland.
▪ Oud papier wordt op zaterdag 28 december 2019 ingezameld.
Tarieven afvalinzameling
De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen: een vast deel (vastrecht) en een variabel
deel dat wordt bepaald door het aantal keer dat u de restafvalkliko aan de weg zet of een
afvalzak naar een (ondergrondse) container voor restafval brengt. De gemeenteraad heeft
voor 2020 de volgende tarieven vastgesteld:
Vast tarief voor elk huishouden: € 245,00
Aanbieden restafval per keer (variabel deel):
▪ Restafvalkliko 240 liter
▪ Restafvalkliko 140 liter
▪ Gebruik van 60 liter inworp ondergrondse brengcontainer
▪ Gebruik van 30 liter inworp ondergrondse brengcontainer
▪ Medisch tarief

€ 7,00
€ 4,10
€ 1,75
€ 0,88
€ 294,00

Renswoude, 23 december 2019
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Een aanslag van het vastrecht ontvangt u aan het begin van het betreffende jaar. Het aantal
aanbiedingen van restafval wordt achteraf verrekend. Rond februari van het volgende jaar
ontvangt u hiervan een aanslag.
Kwijtscheldingen
Huishoudens met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van
deze afvalstoffenheffing. U kunt via de website van de gemeente Veenendaal een
aanvraag doen voor deze regeling, nadat u de aanslag heeft ontvangen.
Luiercontainers geplaatst
Om uw afval beter te kunnen scheiden zijn afgelopen vrijdag twee luiercontainers
geplaatst.
De luiercontainers vindt u nabij:
▪ Kinderdagverblijf ‘t Blauwe Kieltje, Groeperweg 4, 3927 CR Renswoude
▪ Kindcentrum Het Borghonk, De Hokhorst 4, 3927 GX Renswoude
Medisch afval
Heeft u om medische redenen veel afval? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vast
tarief aan afvalstoffenheffing. Dit tarief bedraagt € 294,00 per jaar. Het verzoek voor dit
medische tarief kunt u indienen bij het team belastingen van de gemeente Veenendaal.
Meer informatie en contactgegevens kunt u vinden op de website van de gemeente
Veenendaal (www.veenendaal.nl onder de kop ‘ Belastingen en vergunningen’ en
vervolgens ‘belastingen -> afvalstoffenheffing’).
Grofvuil
Vanaf 1 januari 2020 kunnen de inwoners van Renswoude grofvuil, grof tuinafval, metalen
en elektrische apparaten aan huis laten ophalen. Hiervoor dient men een afspraak met
ACV te maken. De kosten hiervoor bedragen € 25,00 per m³ per afvalstroom. Voor het afval
dat niet wordt ingezameld door ACV kunt u terecht bij een particulier afvalbrengstation.
Ophalen kerstbomen
De kerstbomen worden op donderdag 9 januari a.s. opgehaald door Omgevingsbeheer.
Indien u uw oude kerstboom kwijt wilt, dan dient u die op 9 januari a.s. vóór 07.30 uur
langs de openbare weg te leggen en wordt die gratis opgehaald.

Renswoude, 23 december 2019
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UITNODIGING
NIEUWJAARSMARKT 2020
De afgelopen nieuwjaarsmarkten waren een geweldig succes. Daarom
willen wij de nieuwjaarsmarkt 2020 met dezelfde opzet organiseren. De
nieuwjaarsmarkt 2020 is op:

maandag 6 januari 2020

van 19.30 uur tot 22.00 uur
in sporthal De Hokhorst.

Tijdens deze nieuwjaarsmarkt presenteren ongeveer 25 verenigingen en
organisaties zich.
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om elkaar, de
verenigingen/organisaties en het gemeentebestuur de beste wensen voor
het nieuwe jaar toe te wensen.
Speciaal voor de oudere en mindervalide inwoners wordt er een
aantal tafels en stoelen neergezet.
De verenigingen, organisaties, de gemeenteraad en het college
ontmoeten u dan graag.
Het gemeentebestuur

Het gemeentebestuur van Renswoude wenst alle inwoners
goede kerstdagen toe en een gezond en voorspoedig 2020.

Renswoude, 23 december 2019
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INSTALLATIEBEDRIJF

MOESBERGEN B.V.
RENSWOUDE
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Jaarwisseling 2019-2020
Volgende week vieren we weer oud & nieuw. Iedereen viert dit op zijn of haar manier.
Omtrent het afsteken van vuurwerk en carbidschieten geldt een aantal regels:
Kopen en afsteken vuurwerk: Het kopen en afsteken van vuurwerk is aan regels gebonden.
Vuurwerk mag dit jaar alleen op zaterdag 28, maandag 30 en dinsdag 31 december
gekocht worden. Vuurwerk afsteken mag vanaf 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00
uur.
Carbidschieten: Carbidschieten is in principe alleen toegestaan buiten de bebouwde kom
in Renswoude. Dit mag tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Om binnen
de bebouwde kom carbid te schieten is een ontheffing van de burgemeester nodig.
Hiervoor is dit jaar geen ontheffing verleend.
Vuurwerk en duurzaamheid
De gemeente wil verduurzamen. Dat betekent dat we al onze activiteiten kritisch bekijken,
daar horen ook de feestdagen bij. Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt milieuvervuiling:
fijnstof in de lucht en zware metalen in de bodem en het water. Gelukkig zijn er manieren
om de vervuiling van vuurwerk te beperken. Wist u dat u bij het afsteken van vuurwerk
rekening kunt houden met het milieu? Milieu Centraal heeft een aantal tips gegeven om op
een bewuste manier vuurwerk af te steken. Hierin staan onder andere de volgende tips:
1. Verminder de hoeveelheid vuurwerk die wordt afgestoken: werk samen met de buren,
organiseer iets met de hele straat, of ga alleen kijken.
2. Ruim vuurwerkafval zo snel mogelijk op, zodat schadelijke stoffen niet in het milieu
komen.
3. Vermijd illegaal vuurwerk. Er kunnen zeer schadelijke stoffen in zitten, zoals cadmium.
4. Opmerkelijk: bij knalvuurwerk komen minder schadelijke stoffen vrij dan bij
siervuurwerk.
5. Heb je last van de luchtvervuiling, blijf dan een aantal uren na middernacht binnen.
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
OPROEP Voorzitter voor Adviesraad Sociaal Domein
Door het vertrek van de huidige voorzitter van de adviesraad sociaal domein, zijn wij op
zoek naar een nieuwe voorzitter.
Taken van de adviesraad
De adviesraad
• is een adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders en brengt
gevraagd en ongevraagd advies uit over relevante aangelegenheden binnen het hele
sociaal domein, waaronder onder andere de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet.
Renswoude, 23 december 2019
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Dashorsterweg 4
3927 CN Renswoude
Tel: 033 258 94 42
Fax: 084 229 09 33
Mob: 063 096 94 20

www.bouwenmontage.nl
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•

•

•

geeft invulling aan de wettelijk voorgeschreven cliëntenparticipatie, zoals
vastgelegd in de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. De adviesraad adviseert niet
over individuele zaken.
stelt zich tot taak zoveel mogelijk haar achterban te informeren en actief te
betrekken door hen te informeren en te raadplegen en geeft in het advies aan hoe de
achterban is betrokken.
kan de achterban raadplegen door de organisatie van onder andere thema- of
werkgroepen, themabijeenkomsten, social media en/of het uitzetten van enquêtes.

Feiten
De adviesraad komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen.
Leden ontvangen voor elke bijeenkomst een presentievergoeding van € 62,18 per
vergadering. Kandidaten moeten inwoner zijn van de gemeente Renswoude.
Het secretariaat van de adviesraad wordt bij toerbeurt door de leden ingevuld.
De benoeming geldt voor 3 jaar, eventueel met 3 jaar te verlengen.
Profiel
• gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van inwoners te behartigen;
• beschikken over deskundigheid of ervaring met één of meerdere beleidsterreinen in
het Sociaal Domein;
• in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit
het cliënten/inwonersperspectief;
• zich kunnen inleven in de belangen van de cliënten, maar ook voldoende afstand
kunnen nemen van mogelijk persoonlijke belangen;
• een kritische, positieve en open houding hebben;
• kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie, integer zijn;
Van de kandidaat voor het voorzitterschap wordt aanvullend verwacht dat hij/zij:
• in staat zijn een agenda mee op te stellen
• in staat zijn een vergadering te leiden
• in staat zijn te stimuleren dat alle leden meedenken en meepraten
• in staat zijn eventuele tegenstellingen te overbruggen
Niet voor iedereen…
Het lidmaatschap van de adviesraad is niet verenigbaar met:
• het lidmaatschap van de gemeenteraad;
• het lidmaatschap van een andere commissie ingesteld door de gemeenteraad, het
college of de burgemeester, tenzij deze commissie uitsluitend een adviserende
functie heeft;
• een functie als werknemer in dienst van de gemeente Renswoude;
• functies waarmee een mogelijke belangenverstrengeling kan plaatsvinden tussen
taken van de adviesraad en taken van die andere functie.

Renswoude, 23 december 2019

14

de heraut
Reageren?
Iets voor u? Laat deze kans om écht bij te dragen dan niet liggen!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevr. Van der Weide 0318-578169
o Wilt u uw motivatie en cv sturen naar m.van.der.weide@renswoude.nl.
o Reageren is mogelijk tot 2 januari 2020.
o Een onafhankelijke selectiecommissie van mensen buiten het gemeentehuis
beoordeelt de kandidaten en adviseert het college over de benoeming van de
voorzitter.
o De selectiecommissie adviseert het college uiterlijk 15 januari 2020.
o 26 januari 2020 is de eerste vergadering van de Adviesraad (19.30 uur tot 21.30 uur,
gemeentehuis Renswoude)
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:
• Verklaring van geen bezwaar voor een doortocht van een kolonne historische voertuigen
op 5 mei 2020 door o.a. de gemeente Renswoude, aangevraagd door de Rekwisieten
Commissie Koninklijke Landmacht (ontvangen op 3 december 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T: 0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl
Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunningen zijn
verleend:
▪ Ontheffing voor het overnachten van een re-enactmentgroep op Fort aan de Buursteeg
(bij het bezoekerscentrum Grebbelinie aan de Buursteeg 2) in de nacht van 28 op 29
december 2019, aangevraagd door Bezoekerscentrum Grebbelinie (verzonden op 19
december 2019);
▪ Verkoopvergunning consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen op 28, 30 en 31
december 2019, aangevraagd door de heer P. van de Vendel, Dorpsstraat 33a
(verzonden op 10 december 2019);
▪ Evenementenvergunning voor een winterfair op Fort aan de Buursteeg (bij het
bezoekerscentrum Grebbelinie aan de Buursteeg 2) op 28 en 29 december 2019,
aangevraagd door Bezoekerscentrum Grebbelinie (verzonden op 3 december 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T: 0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl

Renswoude, 23 december 2019
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Voorbereidingsbesluit bebouwde kom Renswoude
Verbod handelen in strijd met parkeerbeleid en verbod kamergewijze verhuur
De gemeenteraad van Renswoude heeft op 10 december jl. besloten een
voorbereidingsbesluit te nemen voor de bebouwde kom van Renswoude.
Inhoud besluit
Het besluit houdt in dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied binnen
de bebouwde kom van Renswoude, overeenkomstig onderstaande kaart:

Het besluit regelt dat het verboden is om bouwwerken te bouwen of gronden/ bouwwerken
te gebruiken als dit bouwen of dit gebruik in strijd is met de Nota Parkeernormen 2016.
Bovendien verbiedt het besluit het gebruiken van woningen of panden ten behoeve van
kamergewijze verhuur. Hieronder wordt verstaan: het bedrijfsmatig verhuren van twee of
meer kamers, niet zijnde zelfstandige wooneenheden, in een bestaande woning.
Het besluit is op 10 december 2019 in werking getreden. Er kan geen bezwaar hiertegen
worden ingediend. Als er niet binnen een jaar na inwerkingtreding van dit besluit een
ontwerp-bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, dan vervalt het voorbereidingsbesluit.
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)
Renswoude, 23 december 2019
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Ontwerp-omgevingsvergunning uitbreiden bedrijfspand Nijborg 1-5
Burgemeester en wethouders hebben een ontwerp-omgevingsvergunning vastgesteld ten
behoeve van het uitbreiden van het bedrijfspand op Nijborg 1, dat zal worden uitgebreid
over de percelen Nijborg 3 en 5 (vervangende nieuwbouw). Deze vergunning heeft
betrekking op de activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’
(projectafwijkingsbesluit).
De gemeenteraad heeft op 10 december jl. de vereiste ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen afgegeven.
Beide ontwerpbesluiten liggen vanaf heden gedurende zes weken ter inzage en kunnen
worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur
op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (Dorpsstraat 4,
3927 BD Renswoude). Geadviseerd wordt om vooraf een afspraak te maken als u het plan
wilt komen inzien.
Een ieder kan tot 4 februari 2020 zijn of haar zienswijze op de ontwerpbesluiten naar voren
brengen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Een schriftelijke zienswijze wordt gericht
aan: Burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.
Een mondelinge zienswijze kan worden ingediend door een afspraak te maken met Eveline
Zech via de hieronder genoemde contactgegevens. Deze afspraak moet binnen de
genoemde termijn hebben plaatsgevonden.
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
1) Dijkje 3: gebruik van een bijgebouw ten behoeve van Bed & Breakfast; activiteiten
‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (ingediend op 28 november 2019);
2) Dorpsplein: bouw van een appartementencomplex met commerciële ruimte in het
Dorpshart; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 4 december 2019);
3) Kastanjelaan 24: plaatsen vervangende kozijnen en wijzigen kozijnindeling binnen de
voorgevel van de woning; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 9 december 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, 23 december 2019
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Verleende omgevingsvergunningen
1) Dorpsstraat 11: plaatsen van een erfafscheiding achter de woning; activiteiten ‘bouwen’
en ‘veranderen monument’ (verzonden op 6 december 2019);
2) Ubbeschoterweg 10: bouwen van een pluimveestal en veranderen van de inrichting;
activiteiten ‘bouwen’ en ‘beperkte milieutoets (OBM)’ (verzonden op 6 december 2019);
3) Daatselaarseweg 3: bouwen vervangende werktuigenberging; activiteit ‘bouwen’
(verzonden op 11 december 2019);
4) Dorpsstraat 132: bouwen aangebouwd bijgebouw achter de woning; activiteiten
‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (verzonden op 19 december 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, maken van een uitweg, het gebruik 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)
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
• Wejer, K.A. –22-11-2019
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, 23 december 2019
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55+ dinner

shared dinning

€24,95 p.p.

kerst vier je samen

inclusief alle
consumpties

Tweede kerstdag donderdag 26 december 2019

Heerlijk dineren in goed gezelschap, de perfecte manier om samen de kerst te vieren. Bij Smaakidee kan dit tijdens een heerlijk
diner op tweede kerstdag. Het diner wordt inmiddels voor de 4e keer georganiseerd en dat doen wij met zeer veel plezier.
Kom en vier samen met ons en leeftijdsgenoten de kerst, want kerst vier je samen.

Shared dinning menu
Voorgerecht
Gerookte Rib-eye met zoetzure komkommer
Eendenborst met abrikozen crème en stoofpeer
Salade van wild met appel, perzik en noten

Hoofdgerecht
Hazepeper
Zacht gegaarde sukade met jus de veau
Gegrilde zalm met dragon

Tussen gerecht (de keuze uit)
Wildbouillon met paddenstoelen
Pompoensoep met kokos

Dessert
Afsluiting van een fantastische middag met een grand
dessert met vuurwerk, schalen vol met zoete lekkernijen

Bij het hoofdgerecht worden warme groente, aardappelpuree, frietjes, stoofpeertjes, warme appelcompote en
cranberrycompote geserveerd

Locatie:
Smaakidee, Barneveldsestraat 49, 3927 CB, Renswoude (bij Allurepark de lucht)
Opgeven kan via Smaakidee: Harold en Lisette Engelen - 033-2340342 - info@smaakidee.nl
Zaal open om 12:00 uur
Start diner 13:00 uur

Smaakidee
Catering &Traiteur

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

wenst u fijne feestdagen
en een comfortabel 2020
19
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CHRISTENUNIE RENSWOUDE OP BEZOEK
BIJ VAN GINKEL ENERGIE TECHNIEK

in samenwerking met Huisartsen Gelderse
Vallei en Zorgbelang Inclusief.

Onlangs was Jos Verdam namens de
ChristenUnie Renswoude op bezoek bij Van
Ginkel Energie Techniek. Van Ginkel Energie
Techniek, ooit begonnen als Van Ginkel
Infra in 2007, is gevestigd in de gemeente
Ede. De eigenaar Eduard van Ginkel is een
Renswoudse ondernemer en komt uit
een ondernemersgezin. Hij is namelijk de
zoon van Wim en Coby van Ginkel van de
Kleine Weide. Eduard gaf een rondleiding
bij zijn relatief nieuwe pand in Ede en
vertelde ons meer over zijn bedrijf. Van
Ginkel Energie Techniek wordt gerund door
Eduard en zijn vrouw, Femmy. Hun bedrijf
is gespecialiseerd in duurzame energie,
zoals zonnepanelen en warmtepompen.
De warmte-installaties worden naar de
wens van de klant door Van Ginkel Energie
Techniek ontworpen en geplaatst. Ook in
Renswoude worden dergelijke installaties
en zonnepanelen geplaatst. Op deze manier
draagt Van Ginkel Energie Techniek bij
aan de energietransitie in Renswoude. De
ChristenUnie Renswoude bedankt Eduard
voor zijn gastvrijheid en hopen dat hij nog
veel mag bijdragen aan de verduurzaming
van Renswoude!

Het regionale nachtzorgteam kan tussen
23.00 uur en 07.00 uur worden ingezet
bij tijdelijke, incidentele zorg die niet kan
wachten tot de volgende dag. Door samen te
werken is verpleegkundige nachtzorg voor
mensen in de Gelderse Vallei beschikbaar
en kunnen de verpleegkundigen sneller
bij de mensen thuis zijn. De organisaties
maken hiermee gebruik van elkaars
capaciteit. Diensten voor medewerkers
worden efficiënter ingevuld wat betreft de
verhouding reistijd en zorgtijd.

VOORNEMEN
TOT
SAMENWERKING
NACHTZORG GELDERSE VALLEI
Een aantal zorgpartijen in de Gelderse Vallei
heeft de intentie om vanaf het voorjaar van
2020 samen de acute verpleegkundige
nachtzorg bij mensen thuis uit te voeren. Er
komt namens de organisaties één regionaal
nachtzorgteam voor thuiswonende cliënten
van de betrokken partijen die acute
nachtzorg nodig hebben. Initiatiefnemers
zijn Icare, Opella, Santé Partners en Vilente
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Door
de
samenwerking
met
de
Huisartsenpost kan in de nacht snel en
gericht de juiste benodigde zorg worden
ingezet. Zorgbelang Inclusief is betrokken
om de ideeën en ervaringen van huidige
nachtzorgcliënten te betrekken bij de
ontwikkeling van deze samenwerking. De
betrokken partijen willen de mogelijkheden
tot samenwerking uitwerken en oplossingen
zoeken
voor
praktische
problemen.
De verwachting is dat het regionale
nachtzorgteam in het voorjaar van 2020
kan starten. Cliënten worden door de eigen
zorgorganisatie op de hoogte gehouden
van de samenwerking. Na de start kunnen
andere zorgaanbieders aansluiten bij
deze deskundige nachtzorg, die goed
toegankelijk is voor alle inwoners van de
Gelderse Vallei. De samenwerking wordt
mede mogelijk gemaakt door een regioimpuls vanuit het ZonMw-programma
Juiste zorg op de juiste plek.

de heraut
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VAN DE BIEB
OUDJAARSDAG

Op 31 december is de bibliotheek tussen
12.00 en 17.00 u open. Voor 3 euro kunt u
een lekkere kom snert komen eten. Ook
is er koffie met een oliebol voor 1 e te
krijgen. U kunt ook die middag oliebollen
en appelflappen, die u van tevoren heeft
besteld bij Smaakidee afhalen.
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 januari is dat
op de 14de! 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 vrijdags 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
DIGI-STERKER

De overheid doet steeds meer via het
internet. Of het nu gaat om het doorgeven
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van een verhuizing bij de gemeente, het
aanvragen van zorg of je belastingaangifte.
Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend,
daarom biedt de Bibliotheek Z-O-U-T nu
gratis de praktische cursus DigiSterker aan.
Wat leer je?
In vier bijeenkomsten leer je werken met
de elektronische overheid. Je leert hoe je
handige informatie vindt en hoe je iets moet
aanvragen bij bijvoorbeeld de gemeente. Ook
krijg je te zien wat de overheid allemaal al over
je weet, zoals de opbouw van je AOW. Verder
leer je hoe je een DigiD kunt aanvragen en
gebruiken. Praktisch en nuttig dus.
Is dit iets voor u?
Bij voldoende belangstelling organiseert de
bibliotheek deze bijeenkomsten. Neemt u
contact op met renswoude@bibliotheekzout.
nl of in de bibliotheek.
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.
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.
GITAAR DOOR DE EEUWEN HEEN

Lezing 21 dinsdagavond 21 januari 20.00 u.
Marno Wieken is muziekant, docent en
gitarist. Elke week geeft hij gitaarles in de
bibliotheek. Deze avond blijft hij wat langer

de heraut
om het een en ander over gitaar door de
eeuwen heen te vertellen. Hij zal dit verhaal
met gistaarspel begeleiden.
DE NATIONALE VOORLEESDAGEN
21 JANUARI TOT 1 FEBRUARI

Voorleesfeestjes met Moppereend 3+
Tijdens De Nationale Voorleesdagen van
22 januari tot en met 1 februari 2020 staat
voorlezen aan de allerkleinsten centraal.
Voorlezen is niet alleen gezellig, het is ook
belangrijk. Het vergroot de woordenschat
van kinderen en helpt ze om de wereld om
zich heen te begrijpen.
Daarom
organiseert
de
Bibliotheek
in Renswoude een voorleesfeestje op
vrijdagmiddag 31 januari . Tijdens de
Nationale
Voorleesdagen
staat
het
prentenboek ‘Moppereend’ centraal.
Ken jij Moppereend al? In dit ‘Prentenboek
van het Jaar 2020’ gaat eend van mopperig
naar extreem chagrijnig. De andere dieren,
die haar juist proberen op te vrolijken door
te vragen of ze met hen wil meedoen,
worden uiteindelijk allemaal aangestoken
door het gechagrijn van eend. Ondertussen
wordt het donderwolkje boven Moppereend
groter en groter tot...
Tijdens het voorleesfeestje wordt er
voorgelezen met de kamishibai én gaan
we knutselen. Het begint om 15.30 u en
aanemdlen hoeft niet. Het kost niets.
KOFFIEAUTOMAAT

De bibliotheek heeft sinds kort een
koffieautomaat. Wilt u tijdens uw verblijf
in de bieb een kopje koffie of thee, kunt u
hiervoor een bekertje kopen bij de balie.

ADRES:

de Bibliotheek van Renswoude,
aan de Van Reedeweg 77
Info: renswoude@bibliotheekzout.nl
tel 0318-575151.
24 EN 31 DECEMBER SLUIT DE BIEB OM 17.00 UUR.
WIJ WENSEN IEDEREEN HEEL ERG GEZELLIGE
FEESTDAGEN MET TIJD VOOR EEN GOED BOEK!

BELEEF DE GESCHIEDENIS TIJDENS WINTER
OP HET FORT
Op 28 en 29 december vindt het evenement
Winter op het Fort plaats bij Fort aan de
Buursteeg in Renswoude. Bezoekers ervaren
de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog,
Vikingen, Kelten en Germanen. Reenactors
laten zien hoe zij vroeger leefden,demonstreren
oude ambachten, boogschieten en trainen
hun gevechtsvaardigheden (met en zonder
paarden). Zelf meedoen mag!
Op zaterdag 28 december om 15:30 is er een
rondleiding over het fort met een ervaren
gids. Er zijn ook kraampjes waar eten wordt
verkocht en restaurant Grebbelounge is open
tijdens het evenement.
Winter op het Fort wordt georganiseerd door
Grebbelinie Bezoekerscentrum en O’Neills
Regiment (Tachtigjarige Oorlog).
Openingstijden: zaterdag 28 december 11:0020:00 en zondag 29 december 11:00-17:00
Entree €5 per persoon (€3 kinderen t/m 12
jaar)
Inclusief kopje koffie, thee of glaasje limonade.
Tip: doe stevige schoenen aan die vies en nat
mogen worden
www.grebbeliniebezoekerscentrum.nl/
activiteiten/winter-op-het-fort
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ORANJEFESTIVAL RENSWOUDE BREIDT UIT
Traditioneel is de eerste zaterdag na
Koningsdag het Oranjebal. Die traditie gaan
wij in ere houden! Op zaterdag 2 mei kan
je genieten van een feest dat geen gelijke
kent in deze regio! Maar alsof het niet op
kan, wij voegen daar nog een extra feest aan
toe met Oranjefestival Renswoude Live op
vrijdagavond 1 mei!
Ja hij is terug! Een feest voor alle leeftijden
in Renswoude. Waar het Oranjebal nog
steeds een 18+ feest is, komen wij nu
met Oranjefestival Renswoude Live! Een
hele avond livemuziek met het beste van
Nederlandse bodem. Gewoon goede muziek
om naar te luisteren maar ook om op te
feesten. Oranjefestival Renswoude Live is
een feestavond in onze megatent, voor alle
leeftijden toegankelijk!
Deze avond krijg je echt het festival gevoel, in
alle leeftijdsgroepen. Met de line-up hebben
we daar ook rekening mee gehouden. Wie er
komen maken we later bekend. Maar zoals je
van ons gewend bent, als we met iets nieuws
komen dan pakken we het gelijk groots aan!
Wij beloven nu al de dikste line-up in de
geschiedenis van onze Oranjevereniging...
Oranjefestival Renswoude opent vrijdag
1 mei om 19.00 de poorten, neem je
legitimatiebewijs mee als je bier of een wijntje
wil hebben. Het programma is van 20.0001.00 uur.
Leden van de verenging en dorpsgenoten
krijgen vanaf 27 december de kans om als
eerste hun kaartje te kopen bij de Coop in
Renswoude voor Oranjefestival Renswoude
en/of het Oranjebal. Daarna is de rest
van wereld aan de beurt! Kaarten kosten
€19,50 euro en zijn vanaf 6 januari naast
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de Coop, ook te koop bij Brasserie de Kraai
in Renswoude, Marktzicht Ederveen en de
Kromme Hoek Scherpenzeel. We verwachten
dat Oranjefestival Renswoude Live en het
Oranjebal al snel uitverkocht zijn, wees dus
gewaarschuwd! Let op, toegang Oranjebal is
wel vanaf 18 jaar. De kaartprijs voor 1 mei is
€19,50 net als voor het Oranjebal op 2 mei.
CROSS SPEKTAKEL OP KONINGSDAG!

Leve de Cross! De cross blijft op Koningsdag
maar een nieuw jaar en dus ook nieuwe
plannen. In grote lijnen is het concept wel
gelijk gebleven voor Koningsdag. De inmiddels
succesvolle dorpslunch, kidsdorp en het
horecaplein keren terug en er gaat wederom
gecrost worden met auto’s. Alleen gaan wij
daar twee klassen aan toevoegen! Want zoals
jullie gewend zijn van deze organisatie hebben
wij altijd weer nieuwe ideeën en verbeteringen!
De nieuwe klassen gaan bestaan uit een
brommeren
kinderklasse. Maximaal
spektakel, de hele middag! Ieder jaar zijn wij op
zoek naar meer spektakel en gekkigheid voor
toeschouwers maar ook voor deelnemers!
Inschrijving start 6 januari tijdens de
Nieuwjaarsmarkt in sporthal De Hokhorst.
BESTUURSWISSELING

Afgelopen ledenvergadering heeft Janneke
van den Berg afscheid genomen van ons
als voorzitter. Achter de schermen zal ze
betrokken bij de vereniging die haar zo lief is.
Ze zal ons blijven ondersteunen bij het werven
van sponsoren en ook bij de Kraaienmaaltijden
zal ze nog te zien zijn. Momenteel zijn wij nog
in gesprek met nieuwe kandidaat die de rol als
voorzitter zal gaan overnemen. Meer daarover
zal bekend worden in het programmaboekje
dat begin april zal uitkomen.
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Wij wensen u fijne feestdagen
en een gezond & sportief

2 20
Barneveldsestaat 21
3927 CA Renswoude

www.vspt.nl

Lekker eten, drinken & meer!
www.brasseriedekraai.nl
info@brasseriedekraai.nl
0318-303462
https://www.facebook.com/kraairenswoude

Brasserie De Kraai
Dorpsplein 4
3927 WC Renswoude

Maandag t/m zaterdag: 10.30 – 19.00 uur

Tip voor de feestdagen en
Oud&Nieuw:

Opgemaakte salades v.a. € 4,25 per p.p.
Warmgerookte zalmzijde € 37,50
Luxe hapjesplanken
Diverse buffetten v.a. € 12,50 p.p.
Loop gerust eens binnen voor de
mogelijkheden.
Team Brasserie De Kraai

Iris, Demi, Danila, Jantine, Wietse,
Daniël & Bettina
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www.henkschuurman.nl

Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl

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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WAARBORG IN KWALITEIT

Wij wensen U fijne
feestdagen en een
voorspoedig 2020!
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OPENINGSAGENDA DECEMBER/ JANUARI
DECEMBER
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DE HOF
-

VENDEL
open
open
open
open
-

op reservering
op reservering

JANUARI
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

DE HOF
open
open
open
open
open
open
open

VENDEL
open

RESTAURANT DE HOF: 0318-571213 | WWW.DEHOF.NL | RESTAURANT VENDEL: 0318-525506 | WWW.RESTAURANTVENDEL.NL

Prettige Feestdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar!
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Voor 2020 wensen we iedereen toe,
wat we helaas niet zomaar kunnen geven:
We wensen je geluk, gezondheid en vrede
maar ook Licht voor als het donker is in je leven.
Gezegende kerstdagen en een goed 2020.
Namens het hele team,

Simone Beijer

info@simonebeijer.nl • www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl • T: 0318 57 44 24

Fijne Kerstdagen en
een Verhuislustig 2020

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

www.abgaasbeekmakelaardij.nl
Adv. Heraut Feestdagen 2019-a.indd 1
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VERKOOP

6 LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN
Bel voor meer informatie: 0318 - 572951
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P GESTART

N VANAF

€ 399.000,- V.O.N.
WONEN IN BEEKWEIDE .NL
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EM Pater

fee
Wenst u fijne

ook in
de winter
lekker buiten
zitten?

stdagen!

feestdagen
fijne

Barneveldsestraat 29 • 3927 CA Renswoude
Tel. 0318 572 700 • www.autobedrijfvanasselt.nl
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SPIKHORST 6 | RENSWOUDE
EMPATER23@GMAIL.COM

06 416 313 97
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Groot Overeem 11
3927 GH Renswoude
Tel. 0318 - 57 33 53
info@ceesboonzaaijer.nl
www.ceesboonzaaijer.nl

Erf- en Sierbestrating
Zand- en Grindhandel
Grondwerk en Riolering Groot Overeem 11
3927 GH Renswoude

Tel. 0318 - 57 33 53
Shovel- en Kraanverhuur
info@ceesboonzaaijer.nl
www.ceesboonzaaijer.nl

Transportwerkzaamheden
Vuil- en Opslagcontainers

Wij wensen u fijne Kerstdagen
Groot
Overeem
11 3927 GH Renswoude
en
een
voorspoedig
2020
Tel. 0318 - 57 33 53 www.ceesboonzaaijer.nl

Erf- en Sierbestrating
Zand- en Grindhandel
Shovel- en Kraanverhuur
Transportwerkzaamheden

Grondwerk en Riolering
Verhuur van Vuil- en Opslagcontainers
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Cenoop
vanBeek
medewerk(st)ers
wenst iedereen
fijne kerstdagen en
een gelukkig nieuw jaar!

Wij wensen u goede
Kerstdagen en een
voorspoedig 2020!
Gespecialiseerd in
• Exceptioneel transport • Op- en overslag
• Machinetransport

• Hijscapaciteit 50 ton

• Autolaadkranen

• Transport engineering

• Projecten
Bonnetstraat 47, 6718 XN Ede • T. 0318 - 57 18 27 • E. info@vlastuin.eu • www.vlastuin.eu
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Van harte gefeliciteerd! Alle prijswinnaars zijn telefonisch op de hoogte gebracht.
Vanaf dinsdag 10 december kunt u uw prijs ophalen bij de desbetreffende ondernemer.
De prijzen dienen voor 1 januari opgehaald te zijn.
Joop van Voorthuizen Fietsen - Fiets
A. van Ginkel, Oosteinde 42, Scherpenzeel

Reparatie Centrum Renswoude - LCD televisie
J. Kerkhof, Oude Holleweg 2a, Renswoude

Coop van Beek - 1 minuut gratis winkelen
M. Stronkhorst, de Kweek 19, Renswoude

Hubo van Deelen - Black & Decker bladblazer t.w.v. € 99,=
J. van Ekris, Groeperweg, Renswoude

Autobedrijf Rijnders - onderhoudspakket auto
Prijs gevallen in Renswoude

Kapsalon La Belle - 5x gratis knipbeurt
1. T. van Ginkel, Van Arckelweg 48, Renswoude
2. L. van Huigenbos, Lijsterbeslaan 18, Scherpenzeel
3. N. van Deelen, Barneveldsestraat 4, Renswoude
4. M.A. Elbertsen, Beekweide 12, Renswoude
5. W. van Duuren, Taets van Amerongenweg 24, Renswoude

Van de Pavert mode - 3x een linnenpakket t.w.v. € 35,=
1. G. van Egdom, Krommestuk 19, Scherpenzeel
2. Veldhuizen, Engweg 5, Lunteren
3. W. van den Brandhof, Vendelier 36, Renswoude

Restaurant de Dennen - 2x een high tea
1. C. Vink, Beukenlaan 6, Renswoude
2. Fam. van Heerdt, Woudegge 4, Renswoude

de Rijg b.v. - 5x cadeaubon t.w.v. € 15,=
1. Loïs Dorrestijn, Platanenlaan 56, Renswoude
2. Fam. Meijer, Wittenoordseweg 13, Renswoude
3. E. Davelaar, van Arckelweg 32, Renswoude
4. H. van Veldhuisen, Barneveldsestraat 35A, Renswoude
5. G. Overeem, Dorpsplein 28, Renswoude

Brasserie de Kraai - 5x cadeaubon t.w.v. € 10,=
1. S.H. Bos, van der Severdenlaan 35, Renswoude
2. Inkenhaag, Duyst van Voorhoutweg 4, Renswoude
3. A. Veldhuizen, Platanenlaan 6, Renswoude
4. J. van de Hoeven, Platanenlaan 54, Renswoude
5. Prijs gevallen in Elst (U)

Ab Gaasbeek Makelaardij - 2x dinerbon t.w.v. € 75,=
1. D. Rijksen, Koninginnelaan 56, Veenendaal
2. F. Barink, T. van Amerongenweg 1-09, Renswoude

Kapsalon Hairdreamz - 5x gratis knipbeurt
1. Fam van de Bovenkamp, Kievitweide 3, Renswoude
2. E. Hendriksen, van Reedeweg 22, Renswoude
3. van de Brink, Acacialaan 7, Renswoude
4. H. Hazeleger, van de Severdenlaan 37, Renswoude
5. M. van Leeuwen, Platanenlaan 8, Renswoude

Cafetaria het Zwaantje - 8x cadeaubon t.w.v. € 10,=
1. H. van Maanen, Emminkhuizerlaan 6a, Renswoude
2. Prijs gevallen in Renswoude
3. D. Boers, Scholeksterweide 7, Renswoude
4. E. Rijksen, Gerard de Laraissestraat 6, Veenendaal
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Van harte gefeliciteerd! Alle prijswinnaars zijn telefonisch op de hoogte gebracht.
Vanaf dinsdag 10 december kunt u uw prijs ophalen bij de desbetreffende ondernemer.
De prijzen dienen voor 1 januari opgehaald te zijn.
Cafetaria het Zwaantje - 8x cadeaubon t.w.v. € 10,=
5. Fam Pul, Renswoudsestraatweg 47, Lunteren
6. W. Hosang, Pijnssen van der Aalaan 6, Renswoude
7. M. Jansen, Beekweide 22, Renswoude
8. D. Rodenburg, Prunushof 3, Renswoude

Bloembinderij de Agave - 10x cadeaubon t.w.v. € 7,50
1. C. Sloos, Vendelier 15, Renswoude
2. de Vries, Ben Goerionplein 1, Scherpenzeel
3. Liefting, Barneveldsestraat 40, Renswoude
4. Fam. G. Legemaat, Wilgenlaan 31, Renswoude
5. Fam. M.J van Dronkelaar, Duyst van Voorhoutweg 14, Renswoude
6. Fam. De Groot, van Deylweg 12, Renswoude
7. Fam. van de Heuvel, Scholeksterweide 1, Renswoude
8. B. Drost, Oude Holleweg 8, Renswoude
9. Roks, De Kweek 10a, Renswoude
10. E. van Dijk, Dorpsstraat 49, Renswoude

Grand Cafe Di Tutto - 3x cadeaubon t.w.v. € 10,=
1. A. van de Waaij, Buurtweg 17, Ederveen
2. I. Henken, Eindseweg 5, Overberg
3. T. van de Haar, Dorpsstraat 90, Renswoude

Van Roekel Hypotheken - 5x cadeaubon de Agave t.w.v. € 20,=
1. van de Brandhof, Kievitweide 16, Renswoude
2. Prijs gevallen in Renswoude
3. J. Nap, Barneveldsestraat 33, Tenswoude
4. C. Berends, De Kweek 4, Renswoude
5. C. Verdam, Ubberschoterweg 6, Renswoude

TCC Studios - rondleiding muziekstudio en een muziekbon t.w.v. € 25,=
W. van den Heuvel, van Culemborglaan 23, Renswoude

Bakkerij van Voorthuizen - 5x cadeaubon t.w.v. € 10,=
1. J. Beukhof, Nieuwenhuizerweg 37, Lunteren
2. Meijer, van Hamallaan 21, Renswoude
3. C. Berkhof, Barneveldsestraat 20, Renswoude
4. L. van Dijk, Vendelier 8, Renswoude
5. C. Veer, Scholeksterweide 40, Renswoude

Verbeek Reclame - 2x Dibond plaat met foto naar keuze
1. J. Gijsbertsen, Dickerijst 11, Renswoude
2. D. Overeem, Baron Maximiliaanhof 8, Renswoude

Tim’s Speelgoedboerderij - 2x cadeaubon t.w.v. € 12,50
1. T. Stijn, Beekweide 48, Renswoude
2. Y. Völlmer, Voermanskamp 14, Scherpenzeel

Eten met Smaak - cadeaubon voor proeverij div. gerechten, thuis geserveerd menu voor 4 pers.
Dijkstra, Nieuweweg 58, Ederveen

Brandhof Dier & Ruiter - 3x cadeaubon t.w.v. € 25,=
1. Fam Jansen, Kwikstaartweide 15, Renswoude
2. M. van de Burgwal, van Reedeweg 44, Renswoude,
3. D.J. Göbel, Dickerijst 16, Renswoude

Restaurant de Hof - cadeaubon t.w.v. € 50,=
Fam. Van Engelenhoven, Burg. De Kortersingel 30, Scherpenzeel
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Van harte gefeliciteerd! Alle prijswinnaars zijn telefonisch op de hoogte gebracht.
Vanaf dinsdag 10 december kunt u uw prijs ophalen bij de desbetreffende ondernemer.
De prijzen dienen voor 1 januari opgehaald te zijn.
H. van Voorst – Brabantie Keukenweegschaal en een Leifheit Staafmixer
1. N. van Rijn, Baron Joosthof 8, Renswoude
2. G. van Ginkel, D. van Voorhoutweg 23, Renswoude

Rochus Relatiegeschenken - 5x memobord XL
1. D. van Harn, Leeuwerikweide 47, Renswoude
2. J.P. van’t Veld, Watersnipweide 62, Renswoude
3. Tijseling, Caterina Mossellaan 1, Renswoude
4. Fam. Stutvoet, Spikhorst 31, Renswoude
5. H. Jochemsen, Rebergenhof 5, Veenendaal

Caravancentrum van Voorthuizen - Cadeaubon t.w.v. € 75,=
H.B. Dekker, Platanenlaan 38, Renswoude

Kip van de Boer - Veldhuizen scharrelkip - 5x naturel scharrelvleeskuiken t.w.v. €11,=
1. Berkhof, van Reedeweg 4, Renswoude
2. Van Maanen, Platanenlaan 15, Renswoude
3. M. van Manen, Bekerweg 2, Renswoude
4. Willemsen, Kastanjelaan 38, Renswoude
5. H. van de Horst, Het Binnenveld 9, Renswoude

Gijske van den Brandhof - Jemako: 5x cadeaubon t.w.v. € 20,=
1. Boonzaaijer, wilgenlaan 5, Renswoude
2. H. Vendel, van Arckelweg 26, Renswoude
3. J. van Raaij, Vendelier 7, Renswoude
4. W. Oldenmenger, Kamillelaan 36, Scherpenzeel
5. S. Ophof, van Hamallaan 8, Renswoude

Boerengolf de Voskuilen - 2 boerenpakketten incl. voor 4 personen boerengolf
1. L. Van Grootveld, van Reedeweg 39, Renswoude
2. Fam. den Hartog, Gruttoweide 7, Renswoude
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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

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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EVEN TERUG IN DE TIJD VAN ANTON PIECK
Maandagmiddag gingen de gasten van de
Zonnebloem, afdeling RenScherWoude,
op weg naar Soest. Daar werd een bezoek
gebracht aan “De Warme Witte Winterwereld”
in het Tuincentrum ’t Vaanderhoogt in Soest.
Voor velen was de binnenkomst daar een
volkomen verrassing want het gehele terrein
van tuinadviescentrum ‘t Vaarderhoogt was
herschapen tot een sprookjesachtig dorp in
Anton Pieck stijl. Bijzonder fraai, gezellig en
indrukwekkend en dus ook vol met pittoreske
winkeltjes waarin om de 3 á 4 dagen steeds
weer andere winkeliers hun waren slijten.
Nadat iedereen was gearriveerd, vrijwilligers
zorgen namelijk veelal voor het vervoer van
de Zonnebloemgasten, was het tijd voor een
kopje koffie c.q. thee met perentaart. Dat
werd gebruikt op het heerlijk verwarmde
terras van het overdekte tuincentrum, waar
iedereen al meteen getroffen werd door de
sfeer, de gezelligheid etc.

heerlijke oliebollen, glühwein en bijvoorbeeld
poffertjes. Het was dan ook niet zo gek dat
niet iedereen met lege handen naar huis
ging want op tal van plaatsen was wel iets te
vinden waarvan men zei: “Ach, dat is leuk.
Wat is dat mooi of wat ziet dat er lekker uit”.
Met de consumptiebon van De Zonnebloem
wist dan ook heel goed raad.
Bijzonder leuk was natuurlijk ook de kerststal
met daarin tal van dieren als onder andere
een de ezel, schapen, koeien, geiten etc.
Het was een hele geslaagde, gezellige en
sfeervolle middag.
De volgende activiteit voor de Zonnebloem
gasten is op vrijdag 13 december, dan is er
namelijk een Kerstmiddag in Partycentrum
“Boschzicht” in Scherpenzeel, aanvang
15.30 uur.
Tijdens die laatste activiteit in 2019 ook
de huldiging van een aantal jubilarissen,
een optreden van “de Valleiparels”, het
Kerstverhaal door Henk Schuurman en het
kerstdiner ter afsluiting van deze middag.

De specifieke stijl van Anton Pieck was heel
treffend uitgebeeld en je waande je al snel in
die tijd van toen, duidelijk heel anders dan de
jachtige tijd van tegenwoordig.
Tijdens de wandeling door
het prachtig aangelegde
tuincentrum
in
Anton
Pieck stijl was er overal wel
weer wat te zien en van te
advocaten
genieten en de vele leuke, in
Echtscheiding
Boedelscheiding
Alimentatie
sfeer ingerichte winkeltjes
maakten het geheel nog
completer. Winkeltjes met
Betaalbare deskundigen
daarin bijvoorbeeld hele
Informeer naar onze scherpe tarieven, en bel 0318 - 57 55 00
leuke sjaals, haakwerk of
of rechtstreeks met Mr. Meure onder 0318 - 57 09 90
leuke kettingen. Maar ook
de inwendige mens was men
De Hooge Hoek 4 - 3927 GG Renswoude - www.heijinkenmeure.nl
uiteraard niet vergeten en
dus ook foodkraampjes met

Heijink & Me ure
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gesAutorijschool van Manen

Bekerweg 2
3927 CG Renswoude
tel. 0318-574347
mob. 06-23478911

www.autorijschoolvanmanen.nl

Autobedrijf A. Ploeg v.o.f.
In- en verkoop van gebruikte
personen- en bestelauto’s

Reparatie - Onderhoud - Schadeherstel
Airco Service - APK Keuring - Uitlijnen
Wenst u gezegende kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar.
Hage Nap
Molenstraat 10a
3927 AC Renswoude
Tel: 0318 - 57 35 38
Mob: 06 - 149 636 02
info@napschilderwerken.nl
www.napschilderwerken.nl
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Wij wensen u prettige kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar
Utrechtseweg 32 RENSWOUDE 0318 571184

www.autobedrijfaploeg.nl
info@autobedrijfaploeg.nl
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DE NPV IS ER VOOR U!
Namens de NPV Renswoude wensen we
een ieder gezegende kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar. Ook in het nieuwe
jaar willen we ons samen met de vrijwilligers
weer inzetten.
NPV-Thuishulp is er voor iedereen. Het maakt
niet uit of u wel of geen christen bent, wel of
geen lid bent van de NPV, iedereen kan een
beroep op ons doen. We bieden vrijwillige,
praktische hulp in uw eigen omgeving. U kan
altijd bellen als u wilt overleggen over wat
vrijwilligers zouden kunnen doen.
Het telefoonnummer van onze thuishulp
coördinatoren is : 06-29297119
Zij denken graag met u mee en zoeken naar
mogelijkheden om u te ondersteunen.

DORPSBELANG RENSWOUDE STIMULEERT
BIODIVERSITEIT
De natuur gaat ons allen aan. Daar willen we
niet alleen nu van genieten, maar die willen
we ook voor de toekomst veiligstellen. Een
mooie uitspraak is: “we hebben de wereld
van onze kinderen te leen”. Dorpsbelang
zet zich in om de natuur in ons mooie
dorp te koesteren en te behouden. Een
mooi voorbeeld is ons initiatief om een
strook grond langs de Lunterse Beek naast
Beekweide 88 (laatste huis aan de kant
van de Barneveldsestraat) in te zaaien met
bloemenzaad. Behalve dat het de afgelopen
maanden een mooi en kleurrijk geheel geeft,
is zo’n weelderige bloemenpracht ook een
ideale leefomgeving voor vogels en insecten.
Daaronder vallen ook bijen; die bijen zorgen
voor de productie van honing en de bestuiving
van vele planten en bloesems en hebben
daarom indirect een rol van ongeveer 30%

in de keten van het menselijk voedsel. Ook
vogels zijn belangrijk voor ons leefklimaat.
Veel mezensoorten eten bijvoorbeeld
rupsen (incl. De eikenprocessierups). Als
wij ervoor zorgen, dat de omstandigheden
voor deze vogels ideaal zijn, kunnen we de
eikenprocessierups op een natuurlijke en
pro-actieve wijze bestrijden en zo de overlast
beperken. In de raadsvergadering van 30
oktober heeft Dorpsbelang Renswoude
een motie ingediend met deze strekking.
Wij zullen ons inspannen om komend jaar
meer bloemenstroken te creëren en zo de
biodiversiteit te vergroten. Zo maken we ons
dorp nog mooier.
Fractie Dorpsbelang Renswoude

EVANGELISATIE COMMISSIE
Eerste kerstdag hopen we weer te gaan
zingen bij de zieke en oudere mensen van
Renswoude. We verzamelen bij gebouw
Rehoboth aan de Kerkstraat. Vanaf 5.15
staat de koffie/thee klaar. Om 5.30 willen
we graag vertrekken. Na afloop staat er een
heerlijk ontbijt klaar. Wilt u iemand opgeven,
dan kunt u mailen naar: ecrenswoude@
gmail.com.
Hartelijke groet, Evangelisatie commissie

SWO WENST U GOEDE KERSTDAGEN EN EEN
VOORSPOEDIG 2020
Namens medewerkers en bestuur van de
SWO wensen wij u goede Kerstdagen en
een voorspoedig 2020 toe en wij hopen u in
2020 van dienst te zijn en bij activiteiten te
ontmoeten.
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Wij wensen iedereen hele
fijne Kerstdagen en een
gezond en voorspoedig
2020!
Molenstraat 10, 3927 AC Renswoude, Tel: 0318-573639

VDB Dienstverlening wenst u goede
kerstdagen en een voorspoedig 2020
Ook in het komende jaar staan wij weer voor u klaar!
Postbus 58, 6740 AB Renswoude info@vdbgroep.eu www.vdbgroep.eu
Barneveldsestraat 44, 3927 CD Renswoude 088 - 494 00 00
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ONS GENOEGEN HOUDT ‘MUZIEK VLOG
CHALLENGE’

COMMUNICATIE KERST

HARMONIEVERENIGING
ONS
GENOEGEN
UIT
RENSWOUDE ORGANISEERT OP VRIJDAG 13 DECEMBER
DE FINALE VAN DE ‘MUZIEK VLOG CHALLENGE’. IN ’T
PODIUM AAN DE NIJBORG 2 WORDEN MUZIKALE VLOGS
GETOOND DIE GEMAAKT ZIJN DOOR LEERLINGEN VAN
BASISSCHOOL DE STIFTHORST.

In het donker kan een mens ontzettend
verlangen naar het licht. Rondom de langste
nacht van het jaar vertelt de kerk het verhaal
van licht in het donker, van God die in deze
wereld komt. De evangelist Johannes spreekt
van het Woord dat in de wereld komt. Op de
kerstmorgen staan we in de Gereformeerde
Kerk Renswoude – Ederveen stil bij de geboorte
van het kerstkind. In een toegankelijke dienst
zullen we in lied, gebed en lezing stil staan bij de
betekenis van het kerstverhaal voor ons nu. De
evangelist Johannes zal ons daarbij helpen. Met
medewerking van Zanggroep Cantare zingen
we onze kerstliederen. Voor de kinderen is er
in Kinderdienst aandacht voor het kerstverhaal
uit Mattheus. U bent na de dienst van harte
uitgenodigd om nog even na te praten onder
het genot van een kop koffie of thee.
Voorganger ds. Maarten Hameete.
Organist: Rein van Leeuwen.
Aanvang van de dienst 10.00 uur

De ‘Muziek Vlog Challenge’ is een nieuw
project van de muziekvereniging uit het dorp.
Ons Genoegen wil met het project kinderen
kennis laten maken met muziekinstrumenten
en hen laten zien hoe leuk het is om muziek
te maken.
MUZIEKLES

De afgelopen weken kregen leerlingen van de
groepen 6 en 7 van basisschool De Stifthorst
les op echte muziekinstrumenten. Zij mochten
de instrumenten één week lang mee naar
huis nemen, zodat er geoefend kon worden.
Tijdens deze week namen de kinderen een
vlog op met de instrumenten. De Muziek Vlog
Challenge wordt op vrijdag 13 december om
18:45 uur in ’t Podium afgesloten. De vlogs
worden dan beoordeeld door een jury. De
beste vlogger wint vervolgens een leuke prijs.
Tijdens de afsluitende avond treedt ook het
leerlingenorkest van Ons Genoegen op om de
kinderen in de zaal te laten zien wat zij kunnen
bereiken als zij starten met het bespelen van
een muziekinstrument.
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 over de vereniging.

KERST 2019

OUD EN NIEUW

Ook op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag
zijn er diensten in de kerk. Deze intieme
diensten zijn altijd een bijzondere manier om
de jaarwisseling te markeren. In de dienst
op oudejaarsdag gaat dit jaar onze oudpredikant ds. T. Dronkert voor. De dienst op
nieuwjaarsmorgen wordt door de voltallige
kerkenraad voorbereid en geleid. Een jaarlijks
feest waarin we met elkaar gezamenlijk
optrekken.
Aanvang dienst Oudejaarsdag : 19.30 uur
Aanvang dienst Nieuwjaarsdag : 10.30 uur.
U bent van harte welkom om de genoemde
diensten in de Gereformeerde kerk bij te
wonen.
Adres: Kastanjelaan 1 te Renswoude.
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Parkietjes

Parkietjes

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

Te koop: Donkerbruin lederen sta-op stoel (met
2 motoren + sta-op hulp) i.z.g.s.; Groen leder
Bankstel (2 1/2 zits) i.z.g.s. voor de prijs van
€75,00. Info (na 18.00 uur) 0318 - 57 29 30
De Gereformeerde kerk verkoopt geen kerstbomen dit jaar.
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CHRISTENUNIE RENSWOUDE OP BEZOEK BIJ
SNELLEN’S TRANSPORT
Onlangs was Jos Verdam namens de
ChristenUnie op bezoek bij Snellen’s
Transport B.V. aan de Oude Holleweg in
Renswoude. Eigenaar Bart Snellen leidde ons
rond over het terrein en vertelde meer over zijn
bedrijf. Zo vertelde hij ons over hoe het bedrijf
opgericht was en hoe hij het van zijn vader
heeft overgenomen. Snellen’s Transport telt
ongeveer 16 vrachtauto’s, waarvan 10 vooral
voer voor pelsdieren vervoeren. Aangezien
de pelsdierenindustrie in Nederland wettelijk
wordt afgebouwd zijn de uitdagingen in de
pelsdierenvoertransportbranche momenteel
groot. Meerdere pelsdierhouders hebben
inmiddels hun bedrijf beëindigd. Daarom
stapt Snellen’s Transport geleidelijk aan over
op andere markten zodat ze zich kunnen
blijven richten op hun transportactiviteiten.
De ChristenUnie vond het een waar genoegen
om bij Snellen’s Transport op bezoek te gaan
en dankt Bart en zijn vrouw voor het open
gesprek en de koffie. Wij wensen Snellen’s
Transport veel succes met de verdere
uitvoering van hun bedrijf!

SPECTACULAIRE KERSTSHOW IN ’T PODIUM
MET ERICA YONG
Een uitverkocht ’t Podium genoot op
zaterdag 14 december van zangeres Erica
Yong en harmonieorkest Ons Genoegen uit
Renswoude. Met ‘The Sound of Christmas’
werd op spectaculaire wijze het startsein
gegeven voor de kerstperiode.
Voor het orkest uit Renswoude was het een
van de grootste shows in eigen gebouw.
“Met ‘The Sound of Christmas’ wilden we
Renswoude al vroeg in december in kerstsfeer
brengen met een spetterende show in een
intieme zaal. Met een heerlijke muzikale mix

van klassieke kerstnummers en eigentijdse
muziek is dat gelukt”, vertelt voorzitter Erwin
Veldhuizen. “Niet alleen het podium, maar
ook alles in en rond het gebouw stond in het
teken van kerst.”
Bezoekers werden bij het gebouw opgewacht
door leerlingen van de vereniging, met lichtjes,
die kerstliedjes speelden. Via een rode loper
kwamen bezoekers vervolgens in een sfeervol
verlichte zaal uit. Ook de bar en de foyer van ’t
Podium waren sfeervol verlicht.
Enthousiast publiek
Ons Genoegen opende de avond met het
spetterende ‘Festival Fanfare for Christmas’,
waarna het publiek het orkest direct beloonde
met een luid applaus. De uitverkochte zaal
genoot verder van onder andere ‘Jingle Bells
Fantasy’, ‘Angels We Have Heard on High’ en
muziek van de film ‘The Polar Express’.
Samen met Erica Yong speelde het orkest
werken als ‘Thank God it’s Christmas’, ‘Winter
Wonderland’ en ‘It’s the Most Wonderful Time
of the Year’. “Erica bespeelde het publiek, ze
wist iedereen mee te laten zingen met bekende
kersthits als ‘White Christmas’ en ‘All I want
for Christmas’. Op sfeervolle wijze bracht
ze ‘From a Distance’, waar verschillende
bezoekers een traan bij weg moesten pinken”,
aldus Veldhuizen. “Door die afwisseling was
het wat mij betreft een fantastische avond!
Niet alleen voor het publiek, maar zeker ook
voor de orkestleden, die stuk voor stuk met
een grote glimlach het podium verlieten.”
Voor herhaling vatbaar
Het was de eerste keer dat Ons Genoegen
zo’n grote productie in eigen gebouw
organiseerde. “Normaal organiseren we zulke
concerten in bijvoorbeeld de sporthal”, vertelt
Veldhuizen. “We hebben met deze show
ervaren dat ‘t Podium zich uitstekend leent
voor zo’n grote muziekshow. Wat mij betreft
dus voor herhaling vatbaar!”
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MIJN DROOM WAS BOSWACHTER WORDEN
Nog even en dan is gemeentesecretaris
Jan van Dijk vertrokken bij de gemeente
Renswoude. Kijkend naar zijn job bij de
gemeente is zijn reactie: “Het was leuk om te
doe, maar het is ook leuk dat het afgelopen is”.
Nee, Jan van Dijk droomde er als jonge vent
echt niet van om ambtenaar te worden. “Mijn
droom was destijds boswachter worden.
Ik ging dan ook naar de M.B.C.S. in Velp
en volgde daar de opleidingen bosbouw en
milieutechniek. Ik heb breed ingezet. Het
vervelende was dat men jaarlijks maar 11
mensen nodig had terwijl er maar liefst 60
cursisten waren”. Intussen dacht hij ook aan
een andere HBO opleiding maar het werd de
H.T.S. in Vlissingen. In 2003 kwam hij van
school en het vervelende was dat er in zijn
branche weinig werk te vinden was.
Jan: “Ik zag op een gegeven moment een

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!
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vacature bij de provincie Groningen, mocht op
gesprek komen en werd aangenomen. En dus
verhuisde ik van Vlissingen naar Groningen.
In die tijd had ik al een vriendin, we dachten
aan trouwen en iets dichter in de buurt van
haar woonplaats leek mij beter. Een tijdje
heb ik in een pension in Glimmen gewoond
en na ons huwelijk zijn we in Zwolle gaan
wonen. En dus dagelijks met de trein naar
Groningen. Na een jaar vroeg Waterschap
Vallei en Eem of ik wilde solliciteren. Ik
vond het wat snel, ben toch gaan praten en
werd projectmedewerker. Ik was inmiddels
projectleider en werkzaam in Renswoude, bij
het Fort aan de Buursteeg, toen Eric Römers
die Openbare Werken ging verlaten tegen me
zei “niks voor jou?”. “Ik solliciteerde, kwam op
gesprek, er volgde een 2e gesprek en ik werd
aangenomen als hoofd Openbare Werken. Op
een zeker moment moest er in Renswoude
bezuinigd worden en kreeg van de toenmalige
burgemeester Wilke Dekker “wil jij geen
secretaris worden”. Jan van Dijk werd per
1 oktober 2012 benoemd als waarnemend
secretaris, zo kon ik ervaring opdoen. Per mei
2013 werd hij gemeentesecretaris en per 13
december verlaat hij de gemeente Renswoude
Om per 1 februari 2020 in dienst te treden bij
de Inclusief Groep in Nunspeet, een voormalig
SW bedrijf. Zeven gemeente zijn eigenaar
van de Inclusief Groep, waar in totaal 1.200
man in dienst is. “Ik wordt manager leren en
werkbedrijf”, geeft Jan van Dijk aan. “Het
mooie in deze functie is, dat je in het kader van
de Participatiewet, bezig bent om mensen te
keren zodat ze op enig moment weer aan het
normale werkproces kunnen deelnemen.”.
Als ik vraag welke afdeling Jan onder z’n
hoede krijgt is zijn reactie: “De afdeling groen
en schoon, met 300 man”. Ja, dat aanleren
van vaardigheden aan mensen die daar
moeite mee hebben lijkt mij heel interessant”.
Vraag ik Jan van Dijk hoe kijkt naar zijn
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periode als secretaris in Renswoude, dan is
zijn reactie: “Ik heb een mooie tijd gehad en
kijk er met plezier op terug. Ik heb kunnen
werken met fantastische collega’s, ik voel
me echt bevoorrecht want er was altijd een
fijne samenwerking. Ja, het was leuk om te
doen, maar het is ook leuk dat het weer is
afgelopen”.
Tot slot merkt Jan van Dijk op: “Ik wilde altijd
graag dat men begreep waarom ik dingen
deed, waarom ik dacht dat dit de beste manier
was. Kan een ander mij overtuigen dat er een
betere manier is, dan kan ik daarin meegaan”.
“Ik hoop dat men z’n draai vindt en dat men
zich nog lang kan blijven inzetten in het belang
van de inwoners. De gemeente is een soort
familiebedrijf, je kent elkaar, weet wat je aan
elkaar hebt en dat is toch bijzonder en mooi”,
aldus gemeentesecretaris Van Dijk.
Woensdag 13 december neemt Jan van Dijk,
tijdens een afscheidsreceptie, vanaf 16.00
uur, in “de Grebbelounge” afscheid van
medewerkers, collega’s etc.
Tot interim gemeentesecretaris is per 1
januari benoemd Ineke Lissenberg. Zij was het
afgelopen half jaar interim gemeentesecretaris
van de gemeente Bernheze en daarvoor
gemeentesecretaris van Zeist (10 jaar),
Ridderkerk (8 jaar) en Liesveld (5 jaar).

ZWARTE PIETEN PER BOOT EN SINT TE VOET
NAAR DE BORGWAL
Zeker bij de jongste leerlingen van de
Christelijke Basisschool” de Borgwal” heerste
er donderdagochtend toch duidelijk meer
spanning dan op andere ochtenden. Het was
5 december dus de Sint en zijn Pieten zou op
school komen.
In de ene klas een fraai versierde stoel voor de
Sint, weer ergens anders mooie tekeningen
van de Sint op z’n paard over het dak of Zwarte

Piet die cadeautjes door de schoorsteen gooit.
Hulp Sinten en kleine Zwarte Pietjes worden
door hun ouders naar school gebracht en net
als de kinderen zijn ook zij in afwachting van
de komt van de Sint.
Rond half negen moet die arriveren, zo legt
directeur Jan Hendriksen uit via de microfoon
aan de ouders op het schoolplein. Terwijl
de Sinterklaasliedjes gezongen worden en
de jongste leerlingen vanaf een verhoogd
gedeelte op het schoolplein kijken of ze ergens
de Sint en zijn Pieten al kunnen waarnemen is
het wachten.
Ineens zien ze in de brede sloot beweging,
een bootje met daarin drie Zwarte Pieten
peddelt onder de brug door en komt richting
het schoolplein. Twee Zwarte Pieten lopen
langs de waterkant, maar waar is de Sint. Die
ontbreekt, is nergens te vinden.
Juf Slotboom wordt ingeschakeld want
Zwarte Piet heeft wel een mobiele telefoon
maar weet niet hoe je daarmee moet werken.
Het nummer van de Sint wordt gebeld en
die blijkt bij de oude Borgwalschool te staan.
Terwijl een groep leerlingen een dansje
uitvoert komt de Sint wandelend naar
de nieuwe Borgwalschool. Eenmaal daar
gearriveerde merkt de Sint op dat hij kennelijk
geen adreswijziging heeft ontvangen, anders
was hij direct naar de nieuwe Borgwalschool
gegaan.
Als de kinderen de school zijn ingegaan volgt
ook de Sint met zijn gevolg en kan het bezoek
aan de klassen beginnen. Ook de Zwarte
Pieten gaan de klassen in en in de ene klas is
er een pepernotenspel of is men bezig met
stoelendans en is ook Zwarte Piet soms net
even te laat als de muziek ineens stopt.
Sommige leerlingen moeten even naar voren
komen terwijl Sint in het grote boek van hem
leest. Pepernoten zijn er genoeg en gelukkig zit
in de zakken voor iedereen ook en cadeautje.
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UK specialist

Specialist in Bulk & Ferry transportation
- a daily service between the continent and the United Kingdom since 1975
- a fleet of 200 curtainsided trailers, built according TUV XL code
- a fleet of 200 silotrailers (dry bulk products)
- capable of loading 28,5 tonnes
- ISO, SQAS, GMP, Responsible Care, ATCN

Reliable, flexible, family owned since 1969

www.bentum.nl
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GEMEENTE RENSWOUDE TREEDT TOE TOT
ACV
Op woensdag 4 december bekrachtigde
wethouder Sander van ’t Foort met zijn
handtekening de toetreding van gemeente
Renswoude tot ACV-groep.
Als aandeelhouder van ACV schaart
Renswoude zich in goed gezelschap. Ede,
Renkum, Veenendaal
en
Wageningen
zijn al aandeelhouder en werken samen
aan circulariteit. “Toetreding tot ACV
helpt ons bij het behalen van onze
duurzaamheidsdoestellingen,” aldus Sander
van ’t Foort, wethouder bij gemeente
Renswoude.
Eerder besloot gemeente Renswoude om
de afvalinzameling onder haar bewoners
ingrijpend aan te passen. Met als doel: een
betere afvalscheiding én vooral minder
restafval dat verbrand moet worden. Nog
duidelijker: 100 kg restafval per inwoner en
75% afvalscheiding in 2020.
Sinds begin dit jaar verzorgt ACV de
afvalinzameling al in Renswoude. Per 1 januari
2020 gaan inwoners per leging van hun
restafval kliko betalen. Het goed scheiden
van afval merken bewoners daardoor direct
in hun portemonnee. Door het beter scheiden
van afval kunnen meer grondstoffen worden
hergebruikt. Groente-, fruit- en etensresten
worden samen met tuinafval omgezet naar
compost en groene energie. Plastic, metalen
en drinkpakken, oftewel PMD, krijgen een
tweede ronde in tal van producten.
ACV verzorgt de afvalinzameling en het beheer
van de openbare ruimte in de gemeente
Ede, Renkum, Renswoude, Veenendaal
en Wageningen. Samen met de Raad van
Commissarissen werkt ACV de komende
jaren volop aan vernieuwing waarbij veel

aandacht is voor recycling en hergebruik van
grondstoffen. ACV wil hiermee bijdragen aan
het realiseren van de duurzaamheidsambities
en maatschappelijke opgaven van de
aandeelhoudende gemeenten.

CHRISTENUNIE RENSWOUDE BEZOEKT W&W
VASTGOED
Onlangs bezocht ons raadslid Marco van
Mourik W&W Vastgoed. Eduard de Waard
(eigenaar) is zeer goed thuis in de markt,
weet waar de beschikbare kavels in de regio
zich bevinden en ziet kansen en oplossingen.
W&W Vastgoed uit Ede ontwikkelt vastgoed.
Het bedrijf realiseert de perfecte oplossing
voor huisvestingswensen van klanten door
vastgoed met een onderscheidend ontwerp
op een goede locatie te ontwikkelen.
Daarnaast ontzorgen zij hun klanten rondom
de afwikkeling: van het afbouwen tot het
inrichten en zelfs het verhuizen. Wij wensen
Eduard en zijn werknemers veel succes met
de verdere bedrijfsvoering!

HAÏTI EN JACQUELINE VAN DE WEERD
Maandag 16 december om 19:30 hopen wij
Jacqueline te verwelkomen in de Voorhof.
Zij zal vertellen over haar werk op Haïti als
verpleegkundige in een streekziekenhuis op
Haïti.
Met beelden erbij krijgen wij een beter idee
hoe het is om daar te wonen en te werken.
Dit jaar (2019-2020) ondersteunen wij
Jacqueline, vandaar dat wij deze avond
organiseren.
Iedereen die betrokken of nieuwsgierig is, is
van harte welkom op deze bijzondere avond!
Sandra Labots-Lagerweij 06-30039582,
namens de PKN Gereformeerde Kerk
Renswoude/Ederveen
Kastanjelaan 2
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Fijne feestdagen
en prachtige
plannen
voor 2020!

De
mooiste
elektrische scooters
nu met 15% korting

bekijk ons aanbod op vrooom.shop

De Hooge Hoek 1 Renswoude

•

0318 571 364

www.vanvoorthuizen.nl
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WERKZAAMHEDEN BEPLANTING
LINIEDIJKEN RENSWOUDE
Al Vanaf maandag 13 januari tot begin
maart 2020 zijn in Renswoude de wandelen fietspaden langs de trajecten Fort
Daatselaar – Barneveldse Straatweg en Oude
Holleweg – Groeperweg afgesloten. Provincie
Utrecht en Staatsbosbeheer werken dan
aan het herstelbeheer van de linies op de
Grebbelinie. De afsluiting is nodig omdat de
werkzaamheden gevaar kunnen opleveren
voor passanten.
WERKZAAMHEDEN

Op beide trajecten wordt een deel van bomen
verwijderd en een deel van de struiken wordt
afgezet. Zo kunnen de overige bomen een
brede en stabiele kroon vormen en zeer oud
worden.De struiken en bramen die onder de
bomen groeien krijgen meer licht en zullen
dan weer opnieuw uitgroeien. Op deze
manier wordt de beplanting aantrekkelijk
voor vogels, kleine zoogdieren, dassen en
reeën.

ALTERNATIEVE ROUTE

De werkzaamheden duren van 13 januari
tot begin maart 2020. Voor wandelaars en
fietsers wordt ter plekke een alternatieve
route aangegeven.
MEER INFORMATIE

Heeft u vragen over de werkzaamheden?
Neem dan contact op met de aannemer Van
de Bijl & Heiermann: emile@vdbh.nl.

TEAMS GEZOCHT SUPERCUP 2020
Zaterdagavond 25 januari wordt er in
sporthal de Hokhorst weer de spellenavond
de SuperCup gehouden.
Voor deze “6 kamp-achtige” avond met
pubkwis kunnen zich nog teams aanmelden.
Teams moeten bestaan uit minimaal 2
dames en 4 heren.
Vrienden, bedrijven, verenigingen, straten,
buurten allerlei teams zijn welkom. Vol is vol.
Inschrijven en informatie: info@dehokhorst.nl

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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Wij wensen u fijne
kerstdagen en een
voorspoedig 2020
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eBikes vanaf €129€1910,-,-

t twv
incl. gratis onderhoudspake

joopfietsen.nl

|

0318 57 17 61

Renswoude - Scherpenzeel

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Altijd een vrijblijvende proefrit
Onze klanten krijgen korting
Professionele fietsmeting
Extra garantie op uw eBike
Onderhoudscontracten
Altijd inruil mogelijk
Ophaal- en bezorgservice
Professionele Werkplaats
Altijd vervangend vervoer
Quick service, zo weer op weg
100% mobiliteitsgarantie

Wij wensen u goede kerstdagen en een voorspoedig

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie
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2020!

Wij wensen u prettige feestdagen
en een
sportief 2020!
Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
0686870122
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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

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

16
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

WENST JULLIE FIJNE FEESTDAGEN
27, 28 EN 30 DECEMBER 2019

VIDOZA - EDITIE 30
28 DECEMBER 2019 - 18.00 UUR

SEVIDOZA - DE HOKHORST

WWW.VVRENSWOUDE.NL
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Parkietjes

Lieve mensen bedankt!
Op 15 november probeerde iemand mij moedwillig te
verminken door een scherpe vloeistof in mijn gezicht
te gooien.
Ik was geschokt, Mijn wereld stortte even in. Maar
dan zijn er lieve buren die hulp bieden, daarna politie
en hulpverleningen en in het ziekenhuis bleven
de kaarten met lieve woorden en bemoedigingen
binnen stromen. Thuis kwamen er nog meer kaarten,
bloemen en andere attenties bij. Het helpt echt om
te horen dat er zoveel mensen net zo geschokt zijn
en met je mee leven. Nog even rustig herstellen dan
komt het wel weer goed met mij. Mijn oog herstelt
héééél langzaam, kan een jaar of langer duren maar
ook stoppen, gelukkig heb ik nog één goed oog.
Dank aan onze Vader in de hemel en dank voor jullie
meeleven ook namens Peter en onze kinderen.
Groet Betsie Tinholt
Namens de stichting Gehandicapte kind (NSGK),
zeggen we u hartelijk dank voor de bijdrage die u gaf,
maar zeker ook de tijd die de collectanten namen om
te collecteren. Er is een mooi bedrag opgehaald van
€626.- HARTELIJK DANK!
Heeft u volgend jaar tijd over en zin om te lopen dan
mag u contact opnemen met:
Marja Rijksen 0318 574955
Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten, na
een telefoontje wil ik ze bij u ophalen 06-28449019
Dorpsbelang Renswoude wenst een ieder fijne
feestdagen en een gelukkig en gezond 2020.

UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude REDACTIE- EN 
ADVERTENTIEADRES: Gerbert van Donselaar, 06 - 24 50 74 13
E-MAIL: heraut@destudio.biz | Verschijnt iedere veertien dagen
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL 

Zaterdag 11 jan een sjoeltoernooi bij VV Renswoude
Aanvang 13.30 uur opgeven bij Cees Overeem E -mail
ceesovereem@hotmail.com of bel 0636326211 wees
er snel bij vol is vol met weer een verloting er bij met
mooie prijzen
Kookt u gezond en lekker? Heeft u eigenlijk vaak eten
over? Wilt u er iets mee verdienen? Wij kopen graag
voor 2 personen 1 a 2 x per week een verse gezonde
maaltijd bij u. Over de dagen en de prijs kunnen we
het hebben. Geïnteresseerd? Bel of app dan naar
0623118098
BZA huish. hulp voor 3-4 uur per week.
Werk netjes en goed. Ik rook niet.
Voorkeur jong werkend gezin, huisdieren geen
probleem. Info: 06 47143678
Biedt zich aan, oppashulp.
Ben 16 jaar en pas graag op kinderen, leeftijd maakt
niet uit. Rook niet. Mijn nummer is 06 10844593.
Dagboek “Een handvol koren”
Het is een dagboekje voor jong en oud met elke dag
2 overdenkingen. Het boekje is te koop voor € 12,50.
Evelien Donkelaar
Kastanjelaan 7 Tel. 573540
Te koop: praktisch wandmeubel hoog 1.32/
breed 1.51 / diep 42 cm. midden bruin. 100 euro
koperen bak voor haardhout 75 euro
Pedicurebehandeling 1 ste keer 15 euro
Tel. 0318-618244

UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DINSDAG 7 JANUARI
VÓÓR 19.00 UUR
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Wij wensen wij u goede
feestdagen en een heel
voorspoedig 2020!

Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude 0318-571869 info@vangentonline.nl
Bezoek onze website www.vangentonline.nl

Wij wensen u fijne
kerstdagen en een
voorspoedig 2020
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Hoofdweg 150 | 6744 WP Ederveen
0318-572206
info@slagerijwoutvandeveen.nl

Dorpsstraat 108 | 3927 BG Renswoude
0318-571527
www.slagerijwoutvandeveen.nl

Handgeknoopte rollades
Schouderfiletrollade
Kilo
Doorregen runderrollade Kilo
Kiprollade
Kilo
Kippootrollade
Kilo
Verse beenham in braadzak
Gekruid, kan zo in de oven!

Kilo

Elke week verse aanvoer van

Veluws wild!

90

€ 10,
€ 15,50
€ 9,75
€ 8,90
€ 9,

Hert, wild zwijn, haas, konijn,
eend, duif, gans

Huisgemaakte paté’s
Met GOUD bekroond!

90

o.a. roompaté, grove boerenpaté,
perenpaté, cranberrypaté,
wild zwijnenpaté

Standaardschotel
Luxe schotel éxtra veel!
Visgourmet 5 soorten verse vis
Wildgourmet 5 soorten wild
Diverse gourmetspecials

(o.a. zwijn, eend, hert, haas, fazant)
95

per bakje v.a.
€ 3,
o.a. biefstukschnitzels, cordon bleu’s, houthakkerssteaks, etc.

Champignonmix uitjes, spekjes, paprika per bakje

300 gram

€ 5,95 p.p.
€ 7,95 p.p.
€ 10,90 p.p.

300 gram

€ 13,50 p.p.

300 gram
400 gram

€ 2,25

Bavarois kant en klaar
Opgemaakt met vers fruit
en vers geklopte slagroom
verschillende smaken
95
per stuk voor 6-8 personen, slechts € 8,

Opgemaakte saladeschotels

Huzarensalade,
Rundvleessalade,
Zalm-visschotels

vanaf € 3,

95

p.p.

Vraag voor vleesschotels en relatiegeschenken naar onze vele mogelijkheden!
Aanbiedingen geldig van 16 t/m 24 december 2019. Zet– en drukfouten voorbehouden.
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Wij
wensen
u een
opbouwend
2020
Holleweg 1 | Postbus 106
3925 ZJ Scherpenzeel (gld)
T 033 277 37 38
E info@bouwbedrijfosnabrugge.nl

