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Bereikbaarheid gemeente  
In verband met de maatregelen rond het coronavirus is de bereikbaarheid van de gemeente 
aangepast. Waar mogelijk, werken de medewerkers vanuit huis. We doen ons best de 
dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan. U kunt ons op de volgende manieren 
bereiken:  
 

Burgerzaken 
De afdeling Burgerzaken is beperkt open en werkt alleen op afspraak. Voor het maken van 
een afspraak kunt u tussen 9.00 en 11.00 uur bellen naar 0318 57 81 51 of 0318 57 81 55 
of mailen naar burgerzaken@renswoude.nl.  
Aangifte van geboorte en overlijden is urgent. We vragen u nadrukkelijk om een niet urgent 
bezoek aan het gemeentehuis uit te stellen:  
• Is uw reisdocument of rijbewijs nog langer dan twee weken geldig? Dan graag uw 

bezoek uitstellen.  
• Ligt uw document klaar, maar is uw huidige document nog wel een aantal weken 

geldig? Stel uw bezoek dan ook uit.  
• Kom niet naar het gemeentehuis als u geen afspraak hebt gemaakt. Hoewel er 

medewerkers aanwezig kunnen zijn, mogen zij alleen op afspraak werken om het aantal 
contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen uw begrip hiervoor.  

Wist u dat u bepaalde zaken ook thuis via de computer kunt regelen? Zo kunt u via 
www.renswoude.nl een verhuizing online doorgeven en een uittreksel digitaal aanvragen. 
We vragen u om hier zoveel mogelijk gebruik van te maken, zodat u niet naar het 
gemeentehuis hoeft te komen.  
 

Dorpsteam  
Het Dorpsteam is alleen telefonisch of per mail bereikbaar (0318 57 81 50/ 
dorpsteam@renswoude.nl ). De mail wordt dagelijks gelezen en u wordt dan zo snel 
mogelijk teruggebeld. 
 

Woningbedrijf  
Alleen spoedeisende reparatieverzoeken kunnen telefonisch worden doorgegeven. Alle 
overige reparatieverzoeken kunt u doorgeven via de gemeentelijke website: 
http://www.renswoude.nl/reparatie. Voor vragen over huurbetalingen of -contracten kunt u 
contact opnemen via huur@renswoude.nl.  
 

Ter inzage vergunningen  
In publicaties verderop in deze Heraut staat dat vergunningen in het gemeentehuis kunnen 
worden ingezien. Dat is nu niet het geval. De stukken zijn uiteraard wel voor iedereen 
beschikbaar en het beste is om dan even contact op te nemen met de behandelend 
ambtenaar die in de publicatie vermeld staat. 
  

Gemeentenieuws 29 juli 2020 
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Zomer!! 
  
Zomer 2020, voor veel mensen betekent het dat er vakantie 
gevierd wordt in eigen land, of wellicht gewoon lekker thuis 
vieren dat je even niets hoeft. Hier en daar is weer een 
feestje en we genieten weer van de terrassen en de 
gastvrijheid van de horeca. Terwijl ik dit schrijf, hoor ik in het 
nieuws dat er een flinke toename is van coronabesmettingen 
in ons land. Ik heb de neiging de radio uit te zetten want dat 
wil ik helemaal niet horen. Ik moet er niet aan denken dat we 
weer een periode krijgen met zorgen om onze gezondheid 
en streng toezicht op ons doen en laten. Helaas kom ik niet 
verder met dit struisvogelgedrag. Om te voorkomen dat we 
teruggaan naar strengere coronamaatregelen, doen we er 
goed aan om ons verstand te blijven gebruiken: afstand 
houden, heel vaak handen wassen en thuisblijven als je je niet lekker voelt.   
  
 
Achter de schermen van het witte huis op Dorpsstraat 4 gebeurt er in deze vakantieperiode 
erg veel: we staan met z’n allen op het standje “een goede voorbereiding is het halve werk”. 
Zo wordt het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis tot in de puntjes uitgewerkt, de 
voorbereidingen van de tijdelijke huisvesting in de oude Borgwal (basisschool) zijn in volle 
gang. De oude school zal geschikt gemaakt worden voor de gemeentelijke organisatie. De 
hoognodige aanpassingen zullen we moeten doen om onze inwoners goed van dienst te 
kunnen zijn. De tijdelijke raadszaal is groot genoeg om na oktober weer “gewoon” en 
Corona-proof te kunnen vergaderen met de gemeenteraad. Na de herfstvakantie hopen we 
naar ons tijdelijke onderkomen op Lijsterbeslaan 18 te verhuizen. 
Ons brandweerkorps hoopt binnenkort al te verhuizen. Het korps gaat voor een tijdje naar 
de Hooge Hoek. De huidige kazerne zal -als het mee zit- deze zomer nog worden gesloopt 
zodat we daar op de huidige plek in het dorp een nieuwe kazerne kunnen bouwen die 
voldoet aan de eisen van deze tijd. Voor zowel de brandweer als voor de gemeentelijke 
organisatie geldt dat we tijdens deze verbouwingen gewoon in bedrijf blijven, zij het vanuit 
een andere locatie. Met zijn allen de schouders eronder voor het dorp. Zo doen we dat. 
  
Ik wens u, thuis of op uw vakantiestemming een fijne zomer. Heb het goed; geef elkaar de 
ruimte en blijf gezond! 
 
  
Petra Doornenbal, uw burgemeester  
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Vastgesteld beleid woningsplitsing en kamergewijze verhuur 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de beleidsnotitie  
‘Woningsplitsing en kamergewijze verhuur’ hebben vastgesteld. Dit beleid regelt hoe  
het college vanaf heden omgaat met deze twee onderwerpen.  
 

Woningsplitsing 
Omdat er een woningtekort is en er veel vraag is naar kleinere woonruimten, wordt  
het splitsen van een woning in bepaalde gevallen mogelijk gemaakt. Op deze manier  
kunnen maximaal twee wooneenheden in een woning worden gerealiseerd. Hiervoor  
is altijd een omgevingsvergunning vereist. Ook kan niet in alle gevallen hieraan  
worden meegewerkt. Zo dient er te allen tijde te worden voldaan aan de Nota  
Parkeernormen en is splitsing alleen bij een woonbestemming toegestaan. Naast  
nog enkele voorwaarden geldt bovendien dat er een maatschappelijke tegenprestatie  
moet worden geleverd voordat wordt meegewerkt aan woningsplitsing. Voor de  
volledige regeling inclusief voorwaarden wordt u geadviseerd om de notitie te komen  
inzien.  
 

Kamergewijze verhuur 
Momenteel geldt een voorbereidingsbesluit waarin is geregeld dat kamergewijze  
verhuur verboden is. Met deze beleidsnotitie is de basis gelegd voor een regeling  
met betrekking tot kamergewijze verhuur die in een eerstvolgend bestemmingsplan  
zal worden opgenomen. De notitie regelt dat het verhuren van één onzelfstandige  
woning binnen een bestaande woning mogelijk wordt gemaakt. Hierbij mag er  
geen sprake zijn van dubbele voorzieningen, zoals een badkamer, keuken etc.  
Verder regelt het beleid dat in bepaalde gevallen, onder voorwaarden maximaal 4  
onzelfstandige woonruimten gecreëerd mogen worden. Belangrijkste voorwaarden  
hierbij zijn dat er te allen tijde aan de Nota Parkeernormen moet worden voldaan, dat  
de woningeigenaar in hetzelfde pand moet wonen en dat er een afstand van   
minimaal 50 meter moet zitten tussen hoofdgebouwen waar kamergewijze verhuur  
plaatsvindt. Er is altijd een omgevingsvergunning vereist om kamergewijze verhuur te  
realiseren. Voor de volledige regeling inclusief voorwaarden wordt u geadviseerd om  
de notitie te komen inzien.  
 

Ter inzage 
De beleidsnotititie ligt vanaf heden gedurende zes weken voor een ieder ter inzage  
op de afdeling Fysiek domein, taakveld VTH van de gemeente Renswoude. Om de  
notitie in te zien dient u vooraf een afspraak te maken met de behandeld ambtenaar.  
 

Inwerkingtreding  
De beleidsnotitie treedt in werking op de dag na publicatie. Er is geen mogelijkheid tot het 
indienen van bezwaar of beroep. Dat kan wel op het moment dat er een besluit op basis 
van dit beleid wordt genomen, zoals een omgevingsvergunning of een bestemmingsplan.  
 

Voor vragen of meer informatie: Mevr. E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl 
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Besluitenlijst gemeenteraad 14 juli 2020 
 

Agendapunt Voorstel Besluit 
2 Vaststelling agenda Ongewijzigd vastgesteld. 
3 Vaststelling verslag en besluitenlijst 

raadsvergadering 26 mei 2020 
Ongewijzigd vastgesteld. 

5 Ingekomen stukken en 
mededelingen 

Afdoening conform voorstel. 

6 Voorstel inzake vervanging 
brugduiker Oude Holleweg 

Conform voorstel met 
algemene stemmen besloten. 

7 Voorstel inzake wijziging 
legesverordening 

Stemverklaring raadslid Van 
der Schoor (SGP) inzake 
huwelijksvoltrekking op 
zondag. 
Conform voorstel met 
algemene stemmen 
vastgesteld. 

8 Voorstel inzake vaststelling van het 
bestemmingsplan Catharina 
Mossellaan tegenover nr. 21 

Conform voorstel met 
algemene stemmen 
vastgesteld. 

9 Voorstel inzake uitwerking scenario’s 
beheer openbare ruimte 

Amendement A2 inzake 
uitwerking drie scenario’s, 
ingediend door alle partijen, 
met algemene stemmen 
aanvaard. Oorspronkelijk 
concept-besluit is daarmee niet 
meer in stemming gebracht. 
Motie M3 inzake vergroting 
biodiversiteit, ingediend door 
Dorpsbelang Renswoude en 
SGP, met algemene stemmen 
aanvaard. 

10 Voorstel inzake budgettering groot 
onderhoud fietspad 
Barneveldsestraat 

Conform voorstel met 
algemene stemmen 
vastgesteld. 

11 Voorstel tot beschikbaarstelling van 
een budget voor de feestverlichting 
langs de Dorpsstraat 

Conform voorstel met 
algemene stemmen 
vastgesteld. 
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Vastgesteld bestemmingsplan Catharina Mossellaan tegenover nr. 21 
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘Catharina Mossellaan tegenover nr. 21’ op 14 juli 2020 ongewijzigd heeft vastgesteld, 
inclusief de nota van beantwoording van de zienswijzen.  
 
Ter inzage 
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 30 juli 2020 zes weken ter inzage op 
de afdeling Fysiek domein, taakveld VTH, van de gemeente Renswoude. U wordt verzocht 
een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar (zie onderaan deze publicatie) om 
het bestemmingsplan in te zien. 
Het plan kunt u ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 
Waar gaat het bestemmingsplan over? 
Het bestemmingsplan regelt de mogelijkheid om een woning te bouwen op het moment dat 
hiervoor voldoende sloopmeters van agrarische bebouwing in het buitengebied worden 
ingezet.  
 
Instellen beroep 
Heeft u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit ingediend, of kunt u aantonen dat u 
redelijkerwijs niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen, dan kunt u beroep 
instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Dit doet u door binnen zes weken na de 
terinzagelegging van het plan een beroepschrift te sturen aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet in 
uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit besluit zetten. 
Ook moet u aangeven waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet u 
niet uw beroepschrift te ondertekenen. Houdt u er ook rekening mee dat u hiervoor 
griffierechten moet betalen 
 
Voorlopige voorziening 
Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift. U kunt dan om een 
voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan 
alleen als u een beroepschrift heeft ingediend. Houdt u er rekening mee dat u hiervoor 
griffierechten moet betalen. 
 
Inwerkingtreding 
Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist.  
Voor vragen of meer informatie: Mevr. E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl 
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Aangevraagde omgevingsvergunningen  
1. Dorpsstraat 83: kap berkenboom; activiteit ‘vellen houtopstand’ (ingediend op 13 juli 

2020); 
2. Eikenlaan 25: bouw veranda; activiteit ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (ingediend 

op 21 juli 2020). 
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: Mevr. E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl 
 
Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
1. Catharina Mossellaan tegenover nr. 27: realiseren van een uitrit; activiteit ‘maken 

uitweg’ (verzonden op 17 juli 2020); 
2. Catharina Mossellaan 10: plaatsen tijdelijke woonunit voor maximaal 3 jaar; activiteiten 

‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (verzonden op 22 juli 2020); 
3. Catharina Mossellaan 10: bouw vrijstaande woning met aangebouwd bijgebouw; 

activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 22 juli 2020); 
4. Dorpsstraat 83: kap berkenboom; activiteit ‘vellen houtopstand’ (verzonden op 23 juli 

2020). 
Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Fysiek 
domein, taakveld VTH 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 6 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, uitvoeren van werken 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). Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt de vergunning pas in 
werking nadat hierover een beslissing is genomen.  
Voor vragen of meer informatie: Mevr. E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl 
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Verleende omgevingsvergunning milieu - Molenstraat 30a 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben 
verleend aan Inkt Collect voor het oprichten van een inrichting op de Molenstraat 30a te 
Renswoude.  
 
De inrichting is al geruime tijd in werking op de huidige locatie, maar is door de inzameling 
van bepaalde afvalstoffen (elektronische apparatuur en inkttoners) een vergunningplichtig 
bedrijf geworden. 
 
Ter inzage 
Deze vergunning ligt vanaf 30 juli 2020 voor een ieder ter inzage op de afdeling Fysiek 
domein, taakveld VTH. U kunt een afspraak maken met de behandeld ambtenaar via de 
onderaan deze publicatie genoemde contactgegevens om dit besluit in te zien.  
 
Beroep  
Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Bent u belanghebbend en kunt u 
aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen, dan 
kunt u beroep instellen. Dit doet u door binnen een termijn van 6 weken na terinzagelegging 
van dit besluit een beroepschrift te sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (postbus 20019, 2500 EA  Den Haag). U moet in uw beroepschrift uw naam 
en adres, de datum en een omschrijving van dit besluit zetten. Ook moet u aangeven 
waarom u het niet eens bent met de verleende vergunning. Vergeet u niet uw beroepschrift 
te ondertekenen. Houdt u er ook rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen.  
 
Voorlopige voorziening 
Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift. U kunt dan om een 
voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Dat kan 
alleen als u een beroepschrift heeft ingediend. Houdt u er rekening mee dat u hiervoor 
griffierechten moet betalen. 
 
Inwerkingtreding 
De vergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als er een voorlopige 
voorziening is aangevraagd, dan treedt de vergunning niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.  
 
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (0318 – 57 81 50/ e.zech@renswoude.nl) 
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Ontwerp-omgevingsvergunning veranderen inrichting Dashorsterweg 2 
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te 
verlenen aan Mandersloot Mesterijen v.o.f. voor het veranderen van de inrichting op de 
Dashorsterweg 2 te Renswoude. De verandering betreft de uitbreiding van het aantal 
vleeskalveren.  
 
Het ontwerpbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis 
van Renswoude bij de afdeling Fysiek Domein, taakveld VTH. Voor het inzien van het 
ontwerpbesluit wordt u verzocht een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar via 
de onderaan deze publicatie genoemde contactgegevens.  
 
Tot 10 september 2020 kan een ieder zijn of haar zienswijze op het ontwerpbesluit kenbaar 
maken bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk door een 
gemotiveerde reactie te sturen naar: 
Burgemeester en wethouders van Renswoude 
Dorpsstraat 4 
3927 BD RENSWOUDE 
Hoewel de voorkeur gaat naar een schriftelijke zienswijze, is het ook mogelijk om een 
mondelinge zienswijze in te dienen. Dit kunt u doen door binnen de gestelde termijn een 
afspraak te hebben gemaakt met de behandelaar van deze vergunningaanvraag.  
Voor vragen of meer informatie: Mevr. E. Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl 
 
WET MILIEUBEHEER 
 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde 
in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat: 
Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van: 
• Duratherm voor het adres: Nijborg 5 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het 

realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.  
 

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. 
Mw. C.J.M. van den Heuvel (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 van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur, 088  
022 50 00. 
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Dorpsteam  
Dorpsteam Renswoude is het eerste aanspreekpunt voor vragen of 
problemen op het gebied van: 
- huishoudelijke ondersteuning   -  relatie of echtscheiding 
- zelfstandig blijven wonen   -  rouw en verlies 
- dagbesteding      -  opvoeden en opgroeien 
- vervoer (in de regio)    -  ontwikkeling en/of gedrag 
- hulpmiddelen (o.a. rolstoel, scootmobiel) -  huiselijk geweld, verwaarlozing 
 

 

Het Dorpsteam is er -gratis- voor alle inwoners, jong en oud. 
 

 
Wij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente 031857 81 50 of 
per mail: dorpsteam@renswoude.nl 
 

 

De inloop spreekuren starten weer in augustus! 
Elke 2e  en 4e vrijdag van de maand,van 10 tot11 uur in de Bibliotheek, start vrijdag 14 en 
28 augustus 
Elke 1e dinsdag van de maand, van 11 tot 12 uur in het ELGC, start dinsdag 4 augustus 
 

 

U bent van harte welkom met al uw vragen of voor een praatje.  
 
 
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 
WhatsApp-groepen. 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 
 

 

JONGE MANTELZORGERS GEZOCHT

Mantelzorg is tegenwoordig een hele 
belangrijke vorm van zorgverlening. Steeds 
vaker komen zorgtaken op de schouders te 
liggen van mantelzorgers. Het is dan ook niet 
zo vreemd dat in Nederland momenteel al 
één of de vijf jongeren mantelzorger is. Dat 
is natuurlijk heel mooi en belangrijk want het 
geven van mantelzorg geeft jongeren een 
gevoel van voldoening, zo legt welzijnswerker 
Rianne van Ginkel van de Senioren Welzijns 
Organisatie Scherpenzeel-Renswoude uit. 
“Vergeet niet dat je actief inzetten als 
mantelzorger bij jongeren ook iets geeft van 
een gevoel van voldoening. Wat opvalt is 
ook dat ongeveer de helft van die jeugdige 
mantelzorgers die taak ook als zwaar ervaart. 
Dat is zowel fysiek als mentaal en dat komt 
vanwege het feit dat men die zorg soms erg 
lastig kan combineren met bijvoorbeeld de 
werkzaamheden op school, het contact met 
vrienden of het uitoefenen van hobby’s. Dat 
geeft ook wel een tegenstrijdig gevoel”.
Rianne van Ginkel geeft aan dat mantelzorger 
zijn voor jongvolwassenen, in de leeftijd van 
18 tot en met ongeveer 25 jaar, best heel 
ingrijpend kan zijn. Deze groep mensen is 
ook zelf bezig met het opbouwen van hun 
eigen leven. Je ziet dan ook dat veel jonge 
mantelzorgers die bepaalde problemen 
tegenkomen niet zo snel hulp gaan vragen. 
Om de eenvoudige reden dat ze dat lastig 
vinden. 
Om daarin jonge mantelzorgers van dienst 
te zijn was er begin juni de Week van de 
Jonge Mantelzorger, georganiseerd door het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport waarin met pleitte voor het delen van 
je zorg, bedoeld om jonge mantelzorgers 
te laten praten over de problemen die men 
ervaart. 

In Renswoude en Scherpenzeel heeft dat, 
van de kant van jonge mantelzorgers tot 
weinig reacties geleid. Rianne van Ginkel: 
“Ik heb zelf wel het idee dat het aantal jonge 
mantelzorgers toeneemt, maar je kunt je 
afvragen of zij zich aangesproken voelen”.
Uiteraard is goed zorgen voor een ander 
iets moois, maar het is natuurlijk ook erg 
belangrijk dat die jonge mantelzorger ook 
goed voor zichzelf blijft zorgen. Hoe dat kan?
De reactie van Rianne van Ginkel is heel 
duidelijk: “Door over je zorgen te praten en 
ook je eigen grenzen aan te geven en dat 
nodig is ook hulp te zoeken”. 
Ben jij zo’n jonge mantelzorger of weet 
jij er soms één in jouw omgeving die 
mantelzorger is, neem dan contact op met 
het steunpunt, je kunt dan mailen naar  
r.vanginkel@swo-sr.nl. 

WAT IS EEN MANTELZORGER
Een mantelzorger is iemand die zich 
inzet voor een ander. Dat betekent dat je 
onbetaald en (vaak) langdurig voor een ziek 
familielid of een zieke vriend zorgt. Vergeet 
niet “Mantelzorgen doe je niet alleen”. 
Mantelzorg doe je vaak uit liefde en 
meestal dus vrijwillig. Toch is het geen 
vrijwilligerswerk. Mantelzorg is de zorg voor 
je naaste.
Mantelzorg is de zorg die je geeft aan iemand 
met wie je een persoonlijke band hebt. Het 
gaat dan niet om de zorg voor je partner 
of kind tijdens een griepje. Mantelzorg 
geef je aan iemand die langdurig ziek is, 
een handicap heeft of om een of andere 
reden hulp nodig heeft. Soms verdeel je 
mantelzorg, bijvoorbeeld met familieleden 
of buren en soms doe je het alleen. Een 
belangrijk kenmerk van mantelzorg is dat het 
geen professionele zorg is.
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ZONNEBLOEMGASTEN 
IN HET ZONNETJE GEZET

De gasten van de Zonnebloem afdeling 
Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg 
kunnen ook al maanden niet meer gezellig 
deelnemen aan de activiteiten die de 
Zonnebloem voor hen organiseert. Zo’n 
middag was altijd gezellig, eerst even 
gezellig met elkaar een kopje koffie of 
thee drinken met iets lekkers daarbij,  
even gezellig bijpraten en dan kijken of 
luisteren naar de één of andere activiteit. 
“Gewoon ongedwongen, gezellig met elkaar, 
een leuk sfeertje”, zei destijds één van  
de Zonnebloemgasten nog, daarbij 
aangevend dat de activiteiten van de 
Zonnebloem altijd gewaardeerd worden. 

Maar ook de Zonnebloemgasten kregen te 
maken met de Corona maatregelen dus ook 
voor hen geen activiteiten, geen gezellig of 
er even lekker tussenuit en genieten.

Het bestuur van de Zonnebloem afdeling 
RenScherWoude heeft dat uiteraard ook wel 
gemerkt en om de Zonnebloemgasten een 
hart onder de riem te steken heeft men bijna 
iedere maand de gasten op de één of andere 
manier weten te verrassen. De ene keer 
was dat men een gezellig, vrolijk kaartje, de 
andere keer met een leuke bos tulpen of met 
Paaseitjes.

Ook deze week hebben de Zonnebloem-
gasten weer wat via vrijwilligers mogen 
ontvangen. Dit keer, erg passend, een 
fraaie zonnebloem in een potje. Hopelijk,  
zo vertelt één van de bestuursleden, zorgt 
die nog voor veel vrolijke momenten en 
denkt men natuurlijk ook nog aan de afdeling 
RenScherWoude van de Zonnebloem.
In totaal zijn er Woudenberg, Scherpenzeel 

en Renswoude zo’n tachtig zonnebloemen 
rondgebracht. Het leuke was dat degene 
die zo’n zonnebloem in ontvangst mochten 
nemen lieten blijken dit erg te waarderen. 
Je zag dan ook stralende, blije gezichten, 
even een extra zonnestraaltje in deze  
Corona tijd. Als alles volgens de planning 
verloopt wordt er op 28 augustus in 
Partycentrum Boszicht in Scherpenzeel 
weer een bingomiddag gehouden en worden 
de activiteiten weer voorzichtig opgestart. 
De Zonnebloemgasten krijgen hierover nog 
bericht.    

FLITSENDE AFSLUITING SCHOOLJAAR DOOR 
GROEP 6

De leerlingen van de Christelijke basisschool 
“de Borgwal” hebben vrijdagochtend kunnen 
genieten van een flitsende afsluiting van het 
schooljaar door de leerlingen van groep 6.
Op het podium, de verhoging in het 
schoolplein van de school, traden de 
jongens en meisjes op voor aandachtig 
kijkende en luisterende scholieren maar 
ook tal van ouders konden deze muzikale 
afsluiting volgen. Het was een soort 
fantasiespel waarin ook het Corona virus 
in beeld kwam. Zo zag men schietende 
jongens en meisjes met mondkapjes op en 
dus werd de aandacht gevestigd op Corona. 
Duidelijk was dat men af wilde van Corona 
en met veel lawaai werd een afbeelding van 
Corona Pinata in elkaar geslagen. Er werden 
ook leuke dansjes uitgevoerd en natuurlijk 
werden er ook liedjes gezongen voor alle 
leerlingen. 
Deze geheel zelf bedachte act werd knallend 
afgesloten door met z’n allen op met lucht 
gevulde kussentjes te springen en zo het 
effect van knallend vuurwerk te realiseren. 
Applaus was de waardering van de jeugd en 
ouders.  

EM Pater

* ZONNESCHERM * ROLLUIK * MARKIEZEN

* SCREENS * HORREN * ROLGORDIJNEN

* HOUTEN JALOEZIEËN * PLISSEGORDIJNEN

NIEUW
GLAZEN 
SCHUIF-

WANDEN

EMPATER23@GMAIL.COM | 06 416 313 97
SPIKHORST 6 | RENSWOUDE

 

 

  

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking  

Voor overige specialisaties: bezoek onze website 

 Groot Overeem 9A6  3927 GH  Renswoude  0343-480119  www.welin.nl 

 

 



de  herautde  heraut

1514

 
 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 ddee  JJeeaann  
       Servir, adorer, apprécier! 

U kunt ons bereiken op:  
06-20514111 / 06-30121808 

Voor meer informatie of voor direct 
een auto! 

www.vanedekoeriers.nl 

 
 
 
 
 

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

Last van vervelende 
insecten?NIJBORG

RIJG Nu op voorraad 
diverse 

uitvoeringen

INLOOPSPREEKUUR HUISELIJK GEWELD 

Laagdrempelig algemene voorziening voor 
de direct betrokkenen en de omstanders. 

WAAROM
Geweld in de privésfeer is de omvangrijkste 
geweldsvorm in onze samenleving. Huiselijk 
geweld komt in alle woonplaatsen, sociaal 
economische klassen en alle culturen voor. 
De kans op herhaling is groot, omdat het 
geweld zich letterlijk achter de voordeur 
afspeelt en dus niet zichtbaar is. De 
betrokkenen van huiselijk geweld vinden 
het vaak moeilijk om erover te praten. Ze 
schamen zich, zijn bang of ze willen hun 
partner of familie niet in de problemen 
brengen. Ze weten vaak niet waar ze hulp 
kunnen krijgen. Erover praten met vrienden, 
familie of hulpverleners is meestal de eerste 
stap om het geweld te stoppen. Voor plegers 
van huiselijk geweld is het helemaal niet 
makkelijk om erover te praten. Zij hebben 
hulp nodig om het geweld te stoppen. 
Schaamtegevoel en isolement gaan gepaard 
met huiselijk geweld. Door er niet over te 
praten lijkt het alsof het probleem niet 
bestaat. In werkelijkheid blijft het probleem 
hierdoor voortbestaan en de escalaties van 
geweld nemen in kracht alleen maar toe. 
Erger nog, mensen raken er aan gewend en 
denken dat dit normaal is. De schade die de 
kinderen hierdoor op kunnen lopen is enorm. 

DOEL
Met dit inloopspreekuur willen we een 
bijdrage leveren aan taboedoorbreking 
rondom huiselijk geweld. De inwoners van 
Renswoude kunnen over het onderwerp 
op een laagdrempelige manier met een 
ervaringsdeskundige Jolanda praten en 
hun zorgen uiten al dan niet over de eigen 
situatie.

VOOR WIE
De inwoners van de gemeente Renswoude 
en omliggende kleine dorpen. 

WAAR
Het inloopspreekuur vindt plaats in de 
ruimte van het consultatiebureau in 
het gezondheidscentrum De Taets aan 
de Vendelier 16-20 te Renswoude (bij 
binnenkomst rechtdoor lopen) en is twee 
keer per maand (1ste en 3de vrijdag van 
de maand). Data in augustus: vrijdag 7 
augustus 13.00 uur tot 15.00 uur en vrijdag 
21 augustus 10.00 uur tot 12.00 uur. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. We hanteren 
de 1,5 meter afstand regel tijdens het 
inloopspreekuur. 

Het gesprek gaat om:
• Het bieden van een luisterend oor. 
• Informeren naar opties en begeleiden. 
•  Eventueel samen met de inwoner bellen/

mailen naar (reguliere) hulpverlening of 
het verkrijgen van de juiste informatie. 

De ervaringsdeskundige stuurt niet zelf-
standig door, maakt geen gebruik van de 
meldcode en is geen hulpverlener.

Dorpsstraat 51

3927 BB Renswoude

     0318-574758 / 746020

        info@rcr-renswoude.net

      www.rcr-renswoude.nl

Voor reparatie en verkoop van

Audio / Video / Witgoed
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VAN DE BIEB:

Hoera , we zijn weer open!

Tot 1 september op woensdagmiddag- en 
avond tussen 14-20 u.

OPENINGSTIJDEN NA 1 SEPTEMBER 
Als alles goed gaat in ons land in de 
bibliotheek na 1 september weer vaker open.
Dat is op dinsdagmiddag van 14.00 tot 
17.00 u, of woensdagen van 14-20 uur, (dus 
de avond openstelling is verplaatst) en op 
vrijdagmiddag van 14.00-17.00 u

MODE-AVOND IN DE BIBLIOTHEEK! (1 OF 8 SEPTEMBER)
Omdat we kleine groepen willen werken is 
er op 2 dinsdagavonden in september de 
mogelijkheid mee te doen aan de volgende 
workshop door Wilma Bouwman    van Kleur 
en kledingadvies te Veenendaal over  Stijl- 
en pasvormpersoonlijkheid. Vorig jaar was 
Wilma ook te gast met lezing voer kleurtypen.

LUISTER NAAR DE STEM VAN JOUW HART EN ZIE -! 
WIE JIJ BENT! 
Tijdens deze avond gaan we m.b.v. de door 
jou meegebrachte (oude en/of nieuwe) 
modetijdschrijften een moodboard/collage 
maken. Zo gaan we ontdekken en bespreken 
jouw stijl- en pasvormpersoonlijkheid.
Immers een positief eigen-wijze stijl 
in  combinatie  met jouw lichaamsvorm 
(bv O, A, 8, H, Y of X) spreekt duidelijke 
taal. Kijk  nu  eens in de spiegel en zie jij 
jouw figuur-pasvorm(en)? Welke letter 
past (of combinatie) weerspiegelt jouw 
lichaamsvorm?

Vaak heb je een mix van stijlen, al is we wel 
een basis stijl die de daaronder liggende 
stijlen beïnvloedt. Als je je bewust bent 
van jouw figuurtype en welke stijlen jou 
uniek maken, dan is jouw aankleding een 
weerspiegeling van je identiteit. It’s YOU. Het 
interessante aan kleding is nog altijd de 
vrouw die het draagt’!

Deelnemers kunnen kiezen uit de avond 
op 1 of 8 september. Meedoen kost €5, 
uitsluitend  na aanmeldin g in de bibliotheek 
of via renswoude@bibliotheekzout.nl
De groep wordt niet groter dan 10 personen. 
Vol =vol Aanvang 20.00 u. Meldt  u snel aan 
met naam en telefoonnummer en aantal 
personen. Zelf tijdschriften meenenemen 
mag, er zijn ook bladen aanwezig in de bieb.

ALLE GELDENDE CORONAMAATREGELEN OP EEN RIJ:
- Kom zoveel mogelijk alleen.
-   Desinfecteer je handen met de gel die 

klaarstaat.
-   Leen doelgericht. Bedenk vooraf wat je wilt 

lenen.
- Vergeet je bibliotheekpas niet. 
-  Gebruik de uitleencomputers om zelf te 

lenen.

-  Volg altijd de aanwijzingen van het 
personeel op.

-  Houd 1,5 meter afstand. In de Bibliotheek 
en daarbuiten.

-  Blijf thuis als je verkouden bent of 
griepklachten hebt. Ook als iemand bij  
jou thuis koorts heeft of benauwd is.

WERKPLEKKEN MET COMPUTERS
Om de 1,5 meter te garanderen, zijn er 
minder computers in gebruik dan normaal. 
Om iedereen te kunnen blijven helpen, 
mogen computers maximaal een uur 
gebruikt worden en alleen om informatie 
op te zoeken en/of te printen voor studie 
of werk. Toetsenborden en muizen kunnen 
worden schoongemaakt door  u zelf met 
sanitaire doekjes die voorradig zijn.

KRANTEN EN DE NIEUWSTE TIJDSCHRIFTEN NOG 
NIET.
Er kan weer gebruik gemaakt worden van de 
leestafels om een boek te lezen, een kopje 
koffie te drinken of een praatje te maken. 
Het is helaas nog niet mogelijk om kranten te 
lezen of de nieuwste tijdschriften in te zien. 
Dit vanwege de quarantaine van 36 uur die 
tussen verschillende gebruikers moet zitten.

Kinderen mogen dus weer alleen naar de 
bibliotheek komen en ouders mogen meer 
dan 1 kind meenemen. Afstandhouden 
en handen ontsmetten is belangrijkste 
maategel.

BOEKVERKOOP 
Ivm met alle maatregelen omtrent het 
corona-virus werkt de boekverkoop deze 
zomer alleen als volgt: Voor €2,50 mag een 
van huis mee gebrachte tas of doos gevuld 
worden met maximaal 10 materialen.
Deze kunnen uitsluitend contant en gepast 
afgerekend worden er is geen wisselgeld.

Ook voor 1 boek of dvd betaald u dus €2,50. 
Deze verkoop is gedurende de maanden juni, 
juli en augustus of zolang het aanbod strekt.

RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE
Deze worden weer door de bibliotheek 
georganiseerd. Het zijn kleine groepen 
en alle RIVM maatregelen nemen we in 
acht. De kosten zijn momenteel 9 € pp. 
Er is nog plaats op  dinsdagmiddag 25 
augustus  om 14.00 u. geef u zsm op via  
evandenbrink@bibliotheekzout.nl. U moet 
in staat zijn trap te lopen.

MUZIEKLES IN DE BIBLIOTHEEK
Op maandag en donderdag wordt er in de 
bibliotheek piano- en orgelles gegeven. Voor 
jong en oud, beginners en gevorderden. Op 
dinsdag en vrijdag gitaarles. Om nu of in 
september te beginnen kunt u zich opgeven 
bij Jeannette van ‘t Veld 06-30061560 voor 
gitaar bij Marno Wieken tel. 06 42838117 
Voor meer informatie kunt u ook kijken op 
www.muziekschool-renswoude.nl
 
BOEK AAN HUIS
Mochten er mensen zijn die nog niet 
naar openbare ruimtes als de bibliotheek 
kunnen of willen komen, laat het ons 
weten, daar brengen wij uw boeken. 
Bel de bibliotheek: 0318 575151 of mail  
renswoude@bibliotheekzout.nl
 
SJOELEN EN BILJARTEN
Vanaf 1 september het mogelijk om, met 
inachtneming van alle maatregelen, weer te 
biljarten en sjoelen op vrijdagmiddag tussen 
14-16 uur  in de bibliotheek. Eeen kopje 
koffie drinken mag ook. Mocht daarvoor 
belangstelling zijn, laat het ons weten, het 
kan alleen na aanmelding tel 572006 of 
mail evandenbrink@bibliotheekzout.nl of  
0318-575151
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EN VERDER?
De Bibliotheek Renswoude deelt de 
huisvesting. Dit betekent dat we samen 
afspraken maken over onder andere 
bezoekersaantallen en openingstijden. 
Hierdoor kunnen wijzigingen optreden. 
Zodra dat het geval is, melden we dit op 
onze website en via social media. Indien 
ontwikkelingen aanleiding geven tot 
beperkingen of juist verruimingen, melden 
wij dit.

 Alleen samen zorgen wij ervoor dat we veilig 
kunnen gebruikmaken van de Bibliotheek. 
Respecteer daarom elkaars ruimte!
Heeft u vragen neemt u via mail contact met 
ons op info@bibliotheekzout.nl
U kunt met uw abonnement ook andere 
filialen van Zout op andere dagen bezoeken, 
kijkt u voor openingstijden even op onze 
website.
 
Adres: de Bibliotheek van Renswoude aan 
de Van Reedeweg 77. Info: renswoude@
bibliotheekzout.nl tel 0318-575151.

DAMES PAKTEN DE PRIJZEN 
BIJ KLAVERJASSEN EN JOKEREN

Al heel wat jaren wordt bij de 
Voetbalvereniging “Renswoude” een 
kaartcompetitie georganiseerd. De belang- 
stelling daarvoor is altijd groot en dat 
was ook vorig jaar, bij de start van de 
kaartcompetitie, weer het geval. Een 
enthousiaste groep vrijwilligers zet zich 
jaar na jaar in voor een goed en gezellig en 
sportief verloop van die kaartcompetitie. 
In september 2019 gingen de kaartlief-
hebbers, want zo kan je deze groep mensen 
zeker wel noemen, enthousiast van start. 
Ieder jaar opnieuw vormt de groep mensen 
die graag klaverjassen de overhand alhoe-

wel er veelal toch ook diverse dames zijn die 
de voorkeur aan jokeren geven. Er waren 60 
deelnemers om te klaverjassen en 18 om te 
jokeren. Niet iedereen kon elke kaartavond 
van de partij zijn.

Door de organisatoren Tessa, Teus en 
Kees wordt er alles aan gedaan om er een 
gezellige, leuke avond van te maken.

Deelnemers aan die kaart-competitie zijn 
vaak trouwe spelers want niet snel zal men 
een kaartavond overslaan en mocht dat 
het geval zijn, dan is er iets bijzonders aan 
de hand. De organisatoren zorgen er vaak 
ook voor dat wanneer er ineens plekken 
zijn opengevallen dat men die weer weet te 
vullen met kaartliefhebbers die best bereid 
om waar nodig even in te vallen.

Dit jaar kreeg men eind februari begin maart 
ineens te maken met het Corona virus 
wat roet in het eten gooide en moesten de 
kaartavond ineens afgelast worden. Iets wat 
iedereen best kon begrijpen, maar wat men 
zeker niet leuk vond. Een gezellige, leuke 
kaartavond was ineens niet meer mogelijk. 
De voetbalaccommodatie ging dicht en dus 
was het afwachten wanneer men te horen 
zou krijgen wanneer men dan toch eindelijk 
weer een kaartje mocht leggen, men weer 
aan de slag kon men zijn of haar favoriete 
sport. 

Na de Lock down dus geen kaartwedstrijden 
meer en was het kaarten voorbij. En zoals 
bij iedere wedstrijd of competitie zijn er 
winnaars maar ook verliezers. Voor de 
winnaars ook dit keer weer een prijs. Bij 
het jokeren ging de 1e prijs naar mevrouw 
Teunie Brouwers met 620 punten, 2e 
de heer Mat Smits met 659 punten en  
3e mevrouw Jopie Schoeman met 

678 punten. De poedelprijs was voor 
Bets Veldhuizen met 895 punten. Het 
klaverjassen werd gewonnen door mevrouw 
Wil Gasenbeek met 46447 punten, 2e de 
heer Dirk Overeem met 46246 punten en 
3e de heer Gerard Blaauwendraat met 
45654 punten. De poedelprijs was voor Jo 
Breeschoten met 38775 punten. 

Naast de bekers en de wisselbeker voor de 
winnaars bij jokeren en klaverjassen waren 
er ook presentjes voor iedere deelnemer 
aan deze competitie. In verband met Corona 
dit keer geen prijsuitreiking in de kantine. 
De kaartcommissie heeft de prijzen thuis 
afgeleverd.  

Kees Overeem: “Ja, voor velen was het 
een wat vervelende en abrupte afsluiting 
van de kaartcompetitie. Op dit moment 
hebben we ook nog geen idee wanneer we 
weer van start kunnen gaan met de nieuwe 
competitie. Vergeet niet dat veel van onze 
deelnemers 70 jaar of ouder zijn. Ook de 
jaarlijkse kaartmarathon, aan het eind van 
het jaar, is nog een groot vraagteken”. 

Winnaar van het klaverjassen Wil 
Gasenbeek: “Ik was hartstikke trots. 
Ik was heel verrast dat ik winnaar 
was. Ik wist niet wat ik zag, die grote 
beker en de bloemen, ja, echt leuk”.  
Voor Wil is de klaverjasavond een 
avondje uit en vanwege die Corona 
heeft ze het echt wel gemist. 
Wil wordt iedere keer door haar 
man vanuit Wekerom gebracht 
en gehaald. “Ik mis het echt en 
hoop maar dat het in september 
weer doorgaat. Dan ben ik weer 
van de partij want ik wil mijn titel 
verdedigen”.

Bep Terburg zelf een enthousiast 
klaverjasser: “Die avonden zijn een feestje 
voor mij. In Renswoude is het oergezellig 
en ook na de wedstrijd blijven we met een 
groepje nog even zitten. Op mijn leeftijd is 
gezelligheid alles, je moet er toch zelf wat 
van proberen te maken. Ik hoop echt dat we 
in september weer kunnen starten, dat zou 
echt heel fijn zijn”.

FIETSVIERDAAGSE 
RECREATIEPARK DE LUCHT
 
MAANDAG 10 AUGUSTUS
In de omgeving van Recreatiepark de 
Lucht kunt u heerlijk fietsen.  Op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag fietst u 
tochten van 25, 40 of 60 km tussen de 
bossen en weilanden aan de rand van de 
Utrechtse Heuvelrug en op de Veluwe. 

Voor 4 dagen fietsen betaalt u € 12,50 p.p. 
Wilt u 1 dag fietsen dan betaalt u € 3,50 p.p. 
Kijk voor meer informatie op de website  
www.delucht.com

Boedelscheiding

Betaalbare deskundigen

De Hooge Hoek 4 - 3927 GG Renswoude - www.heijinkenmeure.nl

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

H ijink & M ure
a d v o c t e na

e e

AlimentatieEchtscheiding
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DORPSBELANG RENSWOUDE BEVORDERT 
BIODIVERSITEIT.

Door het inzaaien van een diversiteit aan 
zaden langs de toegangsweg vanaf de 
Barneveldsestraat  richting Beekweide 
gaat   er een fraai bloemperk van 
veelkleurige planten ontstaan. Op een 
warme vrijdagmiddag hebben enkele 
leden van Dorpsbelang  Renswoude langs 
beide zijden van de weg Beekweide de 
handen uit de mouwen gestoken en daar 
met medewerking  van de gemeente twee 
stukken grond ingezaaid en aangeharkt. 
Initiatiefnemer Gerwin van Ginkel is 
verheugd: “ Doordat er uit dit soort zaden 

veel verschillende  planten gaan bloeien is 
dit enorm goed voor de biodiversiteit wat 
enorm goed is voor de dierenwereld. Allerlei 
soorten insecten zoals bijen en hommels 
enz. weten dit heel snel te vinden. Voorvogels 
is dit ook heel aantrekklijk. Bovendien is de 
veelheid van kleuren een prachtig gezicht. 
Wij hopen dat met dit initiatief, evenals 
vorig jaar, dat de gemeente Renswoude 
dit voorbeeld zal volgen en er een einde 
komt aan de monocultuur in de bermen. 
Hiervoor blijven we aandacht vragen” . Op 
de nieuwjaarsmarkt heeft Dorpsbelang 
Renswoude zakjes zaad uitgereikt  aan de 
bezoekers om zo de biodiversiteit in het 
dorp te verhogen.

  

  

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

w
w

.h
en

ks
ch

uu
rm

an
.n

l

WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE      -      BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

23

Uitgave: Ondernemersvereniging Renswoude Redaktie en 
advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35 
3927 DM  Renswoude Tel: 0318-571432 of 06-24507413 
E-mail: heraut@destudio.biz  Verschijnt iedere veertien dagen 

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 kerst-
bomen dit jaar.

Parkietjes

De volgende Heraut komt over 3 weken uit.

Inleveren dinsdag 11 december vóór 19.00 uur. 
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Parkietjes
BZA huishoudelijke hulp.
Voor drie tot vier uur per week.
Werk heel netjes en met veel plezier.
Voor info, bel gerust 06 47 14 36 78.

BZA oppashulp voor alle leeftijden.
16 jaar, niet rokend.
Huisdieren, geen probleem!
06 10 84 45 93

BZA huishoudelijke hulp.
Voor drie tot vier uur per week.
Werk heel netjes en met veel plezier.
Voor info, bel gerust 06 47 14 36 78.

Biedt zich aan tuinman. 18 jaar, niet rokend. 
Voor alle normale maai-, snoei-werkzaamheden.
Schuurtje verven kan ook!
06 36454250

Gevraagd doordeweekse verzorg(st)er kippen. 
3 uur/dag. contact 0629862823 

Gitaarles diverse stijlen.
Maak afspraak voor een gratis proefles.
Lesdagen dinsdag en vrijdagmiddag.
Neem contact op; mwieken@gmail.com
Telefoon 0318-621013/ 06 42838117

Te Koop: 
nieuwe oogst Zomer en Linde Honing van de hobby 
Imker.Ook heb ik 2 stuks 6 raams  volkjes Buckfast 
over, rustige bijen.[redelijke prijs] ,tevens 2 Diamant 
duifjes +/- 2 maanden oud. Interesse kom langs op 
van Arckelweg 40 of bel 0610515909. Cor v. Viegen.

Zelfgenaaide, wasbare mondkapjes te koop voor 
4 euro 50. Opbrengst is voor stichting Nachamu 
Nachamu Ami. Tel. 06 15123456.

0318 57 44 24
• Altijd bereikbaar
• Ongeacht waar u 

verzekerd bent

u i t v a a r t z o r gu i t v a a r t b e g e l e i d e r

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

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

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

Verkoop nAankoop
Taxaties nWoningen
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SNEL AANNEMERS V.O.F.

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

Gespecialiseerd in:

* NIEUWBOUW

* VERBOUW

* RENOVATIE

* ONDERHOUD

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




