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‘Corona had geen vakantie...’

Gemeentenieuws (26 augustus 2020)
Bereikbaarheid gemeente
Collectevergunningen
In verband met de maatregelen rond
30/08 t/m 05/09 KWF Kankerbestrijding
het coronavirus is de bereikbaarheid
6 t/m 12/09
Prinses Beatrix Spierfonds
van de gemeente aangepast. Waar
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
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 0318-578151 / 0318578155 of mailen naar burgerzaken@renswoude.nl.
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 (0318-578150/
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:
www.renswoude.nl/reparatie. Voor vragen over huurbetalingen of -contracten kunt u
contact opnemen via huur@renswoude.nl.
Ter inzage vergunningen
In de 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.
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Twee weken was ik in Friesland, heerlijk vakantie houden op, in en aan het water. Het
weer werkte mee en samen met vrienden hebben we zo’n beetje half Friesland
verkend; mooie stadjes, authentieke dorpjes en vriendelijke mensen. Hoe mooi
Friesland ook is, de variatie van het landschap in en om Renswoude mist het. Ik heb na
deze 2 weken ook weer zin terug te zijn op Renswoude.
Een vakantie zorgt er voor dat je even vrij bent, niets hoeft, anoniem bent en afstand
kunt nemen. Heerlijk! Helaas had het Coronavirus geen vakantie en moeten we ons er
van bewust blijven dat we ons gedrag daarop aanpassen. Thuis, waar het dringende
advies is om heel terughoudend te zijn met het aantal (6) gasten, maar ook in de
openbare ruimte. Samen met het Corona beleidsteam denk ik na over welke
maatregelen passen in Renswoude bij het voorkomen van verdere verspreiding van het
virus. In veel hoofden leefde de verwachting dat we na de vakantie weer meer terug
naar normaal zouden kunnen. Helaas is het anders en moeten we als gemeentelijke
overheid echt weer strenger zijn bij de beoordeling van aanvragen voor feestjes en
evenementen. Onze handhavers zullen jou aanspreken als de situatie daarom vraagt
en als het nodig is zullen zij niet schromen om in te grijpen. Onze winkeliers, camping
eigenaren, horecaondernemers en de beheerders van de sportkantines hebben de
verantwoordelijkheid om hun bezoekers te beschermen tegen het Coronavirus. Zij
nemen die verantwoordelijkheid serieus. Het is niet prettig om als een politieagent te
moeten optreden tegen je gasten. Pas je gedrag aan. Het zou enorm helpen als jij je
bewust bent dat die regels er zijn om jou en de mensen om je heen te beschermen.
Bovendien voorkomt het dat onze gastvrije ondernemers berispt worden door de
handhavers.
De vakantie is voorbij, we
mogen weer aan de slag. De
scholen beginnen weer, de
sporters kunnen weer in
clubverband aan de slag. Het
zal nog een tijd qua Corona
niet onbezorgd zijn. Het is
niet anders, maar als we ons
gezonde verstand blijven
gebruiken, kunnen we uitzien
naar een boeiend najaar. Heb
en houd het goed!
Petra Doornenbal,
uw burgemeester
Renswoude, 26 augustus 2020
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Digitaal vergaderen gedurende de coronacrisis
De vergaderingen kunnen via onze website nog steeds live gevolgd worden. U was
gewend dat dit alleen met geluid kon, maar de digitale vergaderingen zullen met beeld
en geluid te volgen zijn.
Bij commissievergaderingen waren wij het gewend dat initiatiefnemers of andere
betrokkenen of belanghebbenden bij vergaderpunten konden aanschuiven. Dat is nu
uiteraard niet het geval. Wij zullen zoveel mogelijk de betrokkenen persoonlijk
benaderen om hun reactie schriftelijk in te laten sturen. Indien u niet benaderd bent,
maar u wilt toch meepraten, dan kunt u zich melden bij de griffier, de heer M.H.T.
Jansen via m.jansen@renswoude.nl.

Inloopspreekuur huiselijk geweld
Ervaar jij huiselijk geweld of maak jij je zorgen over huiselijk geweld tegen iemand uit
je omgeving? Maak je je zorgen over iemand uit je omgeving die mogelijk met huiselijk
geweld te maken heeft? Blijf er niet mee rondlopen en zoek hulp of neem iemand in
vertrouwen. Help mee het taboe dat heerst rondom huiselijk geweld te doorbreken.
Huiselijk geweld is niet normaal. Het kan iedereen overkomen.

Vergadering raadscommissie 1 september 2020
Op dinsdag 1 september a.s. vergadert de raadscommissie. Deze openbare
vergadering vangt aan om 19.30 uur en kan, zoals hierboven beschreven, digitaal
gevolgd worden. De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening;
2. Vaststelling agenda;
3. Vaststelling verslag en besluitenlijst raadscommissie 16 en 18 juni 2020;
4. Ingekomen stukken en mededelingen;
5. Voorstel uitgangspuntennotitie “de rol van de gemeenteraden in governance Regio
FoodValley”;
6. Voorstel tot vaststelling Strategische Agenda 2021-2025 Regio Foodvalley;
7. Rondvraag;
8. Sluiting.
Betalen leges grafrechten van graven van voor 1994
Het 10-jarig recht van de graven op de begraafplaats aan de Oude Holleweg die
uitgegeven zijn voor 1994, verloopt dit jaar. Dit betekent dat het 10-jarig recht dit jaar
(2020) opnieuw betaald moet worden.
U kunt de leges overmaken o.v.v. het grafnummer op bankrekeningnummer NL 77
BNGH 0285 0070 84 van de gemeente Renswoude.
Voor het betalen van de leges aan de balie moet u een afspraak maken.
Voor vragen of het maken van een afspraak kunnen rechthebbenden contact opnemen
met de afdeling burgerzaken: 0318-578151/578155 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00
en 11.00 uur)
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Betrokkenen van huiselijk geweld vinden het vaak moeilijk hierover te praten.
Schaamtegevoel, de angst anderen in de problemen te brengen, de overtuiging dat het
hun eigen schuld is, het gebrek aan vertrouwen, of het niet weten waar de juiste hulp te
kunnen krijgen, spelen hierin vaak een grote rol. Toch is praten de eerste stap naar het
doorbreken van het geweld.
De realiteit laat zien dat zo’n 45% van de Nederlandse bevolking ooit in zijn/haar leven
te maken heeft gehad met een vorm van huiselijk geweld. Het kan gaan om geweld
tussen partners, tussen ouder en kind of tussen broer en zus, grootouders. Dit geweld
kan fysiek, mentaal en/of seksueel zijn. Huiselijk geweld komt voor in alle
sociaaleconomische klassen, in alle culturen en in alle woonplaatsen in Nederland.
Geweld stopt nooit vanzelf!
Het inloopspreekuur is 2x keer per maand in de Huisartsenpraktijk “Renswoude”,
Vendelier 16, (bij binnenkomst rechtdoor lopen). Het inloopspreekuur is vrijdagmiddag
op 4 september 13.00 uur tot 15.00 uur en op vrijdagochtend vrijdag 18 september
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 is face-to-face. Er wordt geen verslag gemaakt van het gesprek en je hoeft
geen persoonsgegevens achter te laten. Het gesprek is vertrouwelijk en blijft tussen
jou en de ervaringsdeskundige. De gemeente kiest heel bewust voor een
ervaringsdeskundige omdat de ervaring leert dat praten met iemand die in
vergelijkbare situaties heeft gezeten, naast herkenning een enorme opluchting kan
zijn. Je staat niet alleen!

Renswoude, 26 augustus 2020
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Ingekomen aanvragen 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 aanvragen zijn
ingediend:
▪ Evenementenvergunning voor Lampegiet op 28 september 2020, aangevraagd
door Oranjevereniging Renswoude (ontvangen op 18 augustus 2020);
▪ Ventvergunning voor een huis-aan-huis verkoop van speculaas van 12 t/m 14
november 2020, aangevraagd door de Harmonievereniging Ons Genoegen
(ontvangen op 17 augustus 2020);
▪ Vergunning voor een autowasactie op het parkeerterrein naast muziekgebouw ’t
Podium op zaterdag 26 september 2020, aangevraagd door de
Harmonievereniging Ons Genoegen (ontvangen op 17 augustus 2020);
▪ Evenementenvergunning voor de Dorps Run Renswoude op zaterdag 7 november
2020, aangevraagd door de St. Dorps Run Renswoude (ontvangen op 12 augustus
2020).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / 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:
▪ Verklaring van geen bezwaar voor een toertocht van oldtimers op 19 september
2020 door onder andere de gemeente Renswoude, aangevraagd door Stichting
Sociëteitenrally (verzonden op 21 augustus 2020);
▪ Verklaring van geen bezwaar voor het recreatief fietsevenement Meewind Koers op
11 oktober 2020 door onder andere de gemeente Renswoude, aangevraagd door
International Cycling Events (verzonden op 7 augustus 2020).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl

Aangevraagde omgevingsvergunningen
1) Nijborg 1: veranderen van de inrichting i.v.m. reeds vergunde nieuwbouw; activiteit
‘veranderen inrichting, omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)’ (ingediend op
7 augustus 2020);
2) De Meent 24: kappen van een acacia naast de oprit; activiteit ‘vellen houtopstand’
(ingediend op 13 augustus 2020);
3) Dorpsstraat 98: verbreden van de uitrit; activiteit ‘veranderen uitweg’ (ingediend op 19
augustus 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.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
1) Barneveldsestraat 40b: bouw vrijstaande met aangebouwd bijgebouw; activiteit
‘bouwen’ (verzonden op 7 augustus 2020);
2) Lijsterbeslaan 18: realiseren tijdelijk kantoor in voormalige basisschool (maximaal 2,5
jaar) (verzonden op 12 augustus 2020);
3) Oude Holleweg 38a: veranderen en verbouwen monumentale woning (verzonden op 12
augustus 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, 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: Eveline Zech (0318 – 57 81 50/ e.zech@renswoude.nl)

Renswoude, 26 augustus 2020
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Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het
bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),
bekend dat zij een beschikking tot het opleggen van (een) maatwerkvoorschrift(en)
hebben afgegeven:
besluitdatum:
inrichting:
adres:
betreft:

26 augustus 2020
Veehoudersbedrijf Ad van de Glind
Groeperweg 9 te Renswoude
maatwerkvoorschrift vaste mestopslag

Bezwaarmogelijkheid
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes
weken na de verzenddatum van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude.
Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- een handtekening;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden van het bezwaar.

Wet milieubeheer
Wet
milieubeheer
Burgemeester
en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het
Burgemeester
wethouders
van(Wm)
de gemeente
Renswoude
maken, gelet op
het
bepaalde in de en
Wet
milieubeheer
en de Algemene
wet bestuursrecht
(Awb),
bepaalde
in
de
Wet
milieubeheer
(Wm)
en
de
Algemene
wet
bestuursrecht
(Awb),
bekend dat:
bekend
dat:
Zij een melding
op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
Zij een
melding
op basis van
het Activiteitenbesluit
hebben ontvangen van:
• Veehoudersbedrijf
Ad van
de Glind voor het adres:
• Groeperweg
Veehoudersbedrijf
Ad
van
de
Glind
voor
het
adres:
9 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het veranderen
Groeperweg
9 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het veranderen
van het bedrijf.
van
het bedrijf.
Voor de
activiteiten
van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld.
Voor
de
activiteiten
hier vermelde
bedrijfnaar
zijn voren
landelijk
gesteld.
Het is niet mogelijkvan
omhet
hierover
zienswijzen
te geldende
brengen, regels
bezwaar
in te
Het
is
niet
mogelijk
om
hierover
zienswijzen
naar
voren
te
brengen,
bezwaar
in te
dienen en/of beroep in te stellen.
dienen
en/of
beroep
in
te
stellen.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling
Als
u een toelichting
wilt
de stukken wilt
inzien
kan dit op
afdeling van 9.00 tot
Omgevingsbeheer
van
hetofgemeentehuis
van
Renswoude
(opdewerkdagen
Omgevingsbeheer
van
het
gemeentehuis
van
Renswoude
(op
werkdagen
van 9.00 tot
12.00 uur of op afspraak).
12.00
uur
of
op
afspraak).
Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl.
Mw.
C.J.M.
van denopnemen
Heuvel (tel:
0318
57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl.
Ook kunt
u contact
met
een–medewerker
van de Omgevingsdienst regio
Ook
kunt
u
contact
opnemen
met
een
medewerker
van12.30
de Omgevingsdienst
Utrecht team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot
uur en van 13.30regio
tot 17.00
Utrecht
team
bedrijfsvoering
(op
werkdagen
08.30
tot
12.30
uur
en van 13.30 tot 17.00
uur), tel: 088 – 022 50 00.
uur), tel: 088 – 022 50 00.

Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan om een voorlopige voorziening
worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA te
Utrecht. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via:
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden. Voor het instellen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. U wordt hierover door de rechtbank op de
hoogte gesteld.
Ter inzage
De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen gedurende zes weken na datum
van verzending ter inzage bij:
• Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van
08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur (na telefonisch overleg 088 – 022
50 00);
• Gemeente Renswoude, Dorpsstraat 4, 3927 BD in Renswoude.
Voor informatie over openingstijden zie de website van de gemeente.
Renswoude, 26 augustus 2020
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GLAZEN
SCHUIFWANDEN

monebeijer.nl

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

* ZONNESCHERM
* ROLLUIK
* MARKIEZEN
SCREENS HORREN
ROLGORDIJNEN
*
*
*
* HOUTEN JALOEZIEËN * PLISSEGORDIJNEN

www.henkschuurman.nl

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

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

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE

VOORTGANG GROOT ONDERHOUD
N224 RENSWOUDE

de werkzaamheden geleid. Dit zal enige
vertraging geven.

AFGELOPEN PERIODE IS ER HARD GEWERKT OM DE
N224 TUSSEN DE ROTONDE BIJ DE VEENWEG EN DE
PROVINCIEGRENS AAN DE ZIJDE VAN VEENENDAAL
DE KLOMP VOLLEDIG TE RECONSTRUEREN. DIT DEEL
IS ZATERDAG 8 AUGUSTUS WEER OPENGESTELD
VOOR VERKEER. OOK IS IN DE KERN VAN RENSWOUDE
GEWERKT AAN HET REGENWATERRIOOL. HET RIOOL IS
GEREINIGD EN SCHEUREN EN ANDERE SCHADES ZIJN
HERSTELD MET BEHULP VAN EEN KOUS DIE DOOR HET
RIOOL IS GETROKKEN (RELINEN).

OMGEVING: BEDANKT!

LAATSTE LOODJES

NADERE INFORMATIE EN VRAGEN

Het laatste deel van de reconstructie van
de N224 is momenteel in uitvoering. Dit is
het deel binnen de kern van Renswoude.
Hiervoor is er een afsluiting voor het
doorgaande
gemotoriseerde
verkeer.
Bestemmingsverkeer kan gebruik maken
van de naastliggende fietspaden. Om hinder
te minimaliseren zijn alle rotondes open in
noord-zuid richting.

Hoewel de klus bijna is geklaard, kan het zijn
dat u nog vragen heeft over de uitvoering.
Tot half september kunt u uw vragen nog
kwijt in de mailbox van de aannemer:
N224@mourik.com

Provincie en aannemer willen omwonenden
en bedrijven heel hartelijk bedanken voor
hun begrip en geduld en zeker ook voor
de positieve reacties die de wegwerkers
mochten ontvangen. De vele vriendelijke
woorden en (koele) consumpties uit de
omgeving zijn erg op prijs gesteld door hen
die ook tijdens de hittegolf flink aan de bak
moesten om de planning te halen.

Daarna kunt u uw vragen aan de provincie
Utrecht stellen, via info@provincie-utrecht.nl

VERTRAGING PRODUCTIE BETONBANDEN

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

In de kern van Renswoude worden zogeheten
Optiflex-banden geplaatst langs het asfalt.
Dit zijn witte, reflecterende
betonbanden. Helaas is er
een vertraging ontstaan bij de
productie en levering van deze
banden, waardoor deze niet
advocaten
binnen de planning (voor eind
augustus) geplaatst kunnen
Echtscheiding
Boedelscheiding
Alimentatie
worden. De banden worden
daarom later aangebracht, in
Betaalbare deskundigen
de week van 7 september, als
Informeer naar onze scherpe tarieven, en bel 0318 - 57 55 00
de weg alweer open is. Tijdens
of rechtstreeks met Mr. Meure onder 0318 - 57 09 90
de werkzaamheden blijft er één
rijstrook beschikbaar en wordt
De Hooge Hoek 4 - 3927 GG Renswoude - www.heijinkenmeure.nl
het verkeer beurtelings langs

Heijink & Me ure

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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JEUGDCLUB “IMMANUËL” VAN DE
KOEPELKERK GAAT WEER VAN START

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

Voor overige specialisaties: bezoek onze website
 Groot Overeem 9A6  3927 GH  Renswoude  0343-480119  www.welin.nl

NIJBORG
RIJG

Last van vervelende
insecten?
Nu op voorraad
diverse
uitvoeringen

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

Hallo jongens en meisjes!
Wij hebben er weer zin in, jullie ook?
Jeugdclub “Immanuël” van de Koepelkerk
gaat weer van start!
De clubs worden gehouden in gebouw
Rehoboth en zijn voor alle kinderen van 7 tot
en met 12 jaar. Ben jij nieuwsgierig geworden,
en lijkt het je leuk? Je bent van harte welkom
op de volgende tijden:

Parkietjes

• Maandagavond van 17:45 – 18:45
(kinderen groep 5) 21 september 1e keer
• Dinsdagavond van 17:45 – 18:45
Bewoners en personeel van De Kleine Meent
(kinderen de
groep
4) 22 september
keerhet
bedanken
Gereformeerde
Kerk 1e
voor
•Dinsdagavond
van
18:45
20:00
herfstbloemstuk dat zij mochten ontvangen uit
(kinderen
7) 22
september 1e keer
handen
vangroep
Gert v.d.
Hoef
• Woensdagavond
van 18:30 - 19:45
Bewoners
De Kleine Meent
(kinderen groep 6) 23 september 1e keer

• Vrijdagavond van 19:30 – 21:00
(kinderen groep 8 en het 1e van het
voortgezet onderwijs) De vrijdagavond club
is 1x per 2 weken. Dit is in de even weken.
De eerste vrijdagavond club is op 25
september. Kun jij de avond van jouw groep
niet, dan ben je ook van harte welkom op
een andere avond een groep hoger of lager.
Zondag 20 September is de startdienst
in de Koepelkerk. De dienst begint om
9:30 uur. Meekijken kan digitaal via www.
hervormdrenswoude.nl

Parkietjes

Wil je meer weten? Bel of mail naar
Jan van de Heetkamp 06-11426794,
Te koop: Donkerbruin lederen sta-op stoel (met
2Janvandeheetkamp@gmail.com
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.

U kunt ons bereiken op:
06-20514111 / 06-30121808
Voor meer informatie of voor direct
een auto!
www.vanedekoeriers.nl
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VAN DE BIEB:
OPENINGSTIJDEN NA 1 SEPTEMBER

Als alles goed gaat in ons land, gaat de
bibliotheek na 1 september weer ‘gewoon’
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.
DE BOEKEN GAAN DAN NIET MEER IN QUARANTAINE.
ALLE, NOG STEEDS, 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.

14
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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.

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

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

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.

MODE-AVOND IN DE BIBLIOTHEEK! (1 OF 8 SEPTEMBER)

TEKENLES OP HEEL KLEINE SCHAAL

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 Stijlen pasvormpersoonlijkheid. Vorig jaar was
Wilma ook te gast met lezing voer kleurtypen.

Zin om samen te schilderen of te tekenen?
Dat kan op vrijdagmiddag in de bieb onder
leiding van Riet Ipperenburg. I.v.m. de
Corona maatregelen kan dit alleen in een
hele kleine groep na aanmelding.
Het gaat er niet om dat u ervaring heeft,
maar dat u samen gezellig bezig bent en wat
handige tips mee krijgt.
De tijden zijn tussen 14.00 en 15.30 uur.
Kosten 1 euro voor koffie of thee.
Aanmelden bij Ruet via 06-41694308 of
rietensteef@gmail.com

KRANTEN EN DE NIEUWSTE TIJDSCHRIFTEN NOG NIET

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 er 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

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,- p.p.
Er is nog plaats op dinsdagmiddag 15 en 29
september om 14.00 u. geef u zsm op via
evandenbrink@bibliotheekzout.nl. U moet in
staat zijn trap te lopen.
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. Een 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 0318575151
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
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BADMINTON: DE SNELSTE EN LEUKSTE RACKET SPORT VOOR JONG EN OUD!
GEZOCHT: ENTHOUSIASTE EN ENERGIEKE SPELERS.

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

20 augustus zijn we weer in de zaal gestart met het nieuwe badminton seizoen.
Vind of lijkt badminton je leuk? Kom dan langs een speel met ons mee.
Je mag tot en met eind september gratis meespelen.
We spelen elke donderdag van 20:00 tot 22:30 uur.
Ben je onder de 18? Geen probleem op 3 september starten de jeugdtrainingen.
Deze zijn op donderdagavond van 19:00 tot 20:00.
We hebben rackets liggen. Trek sportkleding aan en binnen schoenen die
geen zwarte zolen hebben.
Tot snel!

KOOP ELKE DONDERDAGMORGEN
WEER KAAS BIJ HENK SCHEER









Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl
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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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Parkietjes
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
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Bied zich aan hhhulp voor 3 of 4 uur per week.
Werk netjes en goed.
Info; 0647143678.
Bied zich aan, jongeman 18 jaar voor auto wassen/
tuinwerkzaamheden/schuurtje verven-schuren.
Bel gerust 0636454250

Beste dorpsgenoten.
Hierbij wil ik een ieder hartelijk bedanken, die op
welke wijze dan ook,
in deze zware periode met ons heeft mee geleefd.
Het heeft ons goed gedaan, zoveel mee leven uit het
dorp.
Hartelijke groet, Henny Vlastuin

Bied zich aan jonge dame 16 jaar om op u kinderen te
passen. Huisdieren geen probleem.
0610844593
Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten?
na een telefoontje of appje wil ik ze ophalen
0628449019

SNEL AANNEMERS V.O.F.

Verkoop Aankoop
Taxaties Woningen
n

n

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

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

Oppasadres gezocht:
Zoekt u een betrouwbare oppas voor u kinderen?
Meisje van 14 jaar zoekt oppasadres in Renswoude.
Heeft ervaring in omgang met kleine kinderen.
Gespecialiseerd in:
(Neefjes en nichtjes.)
U kunt bij bellen of appen: 0639811734

* NIEUWBOUW

Te koop t.e.a.b. 4-wiel scootmobiel met afdekhoes.
* VERBOUW
Telefoon 0318573087

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

GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 3 SEPTEMBER
VÓÓR 19.00 UUR
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