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Gemeentenieuws 9 september 2020
Collectevergunningen
Bereikbaarheid gemeente
6 t/m 12/09
Prinses Beatrix Spierfonds
In verband met de maatregelen rond
13 t/m 19/09
Nierstichting
het coronavirus is de bereikbaarheid
20 t/m 26/09
HandicapNL
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.
Gesprek met burgemeester op afspraak
Sinds de uitbraak van het corona-virus is het wekelijkse spreekuur van de
burgemeester komen te vervallen. Het spreekuur was elke maandag tussen 11.0012.00 uur in het gemeentehuis. Dit wekelijkse spreekuur komt niet meer terug, voortaan
kunnen de inwoners via het secretariaat een afspraak inplannen met de burgemeester.
Dit kan via 0318-578156 of secretariaat@renswoude.nl
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Column
‘Verduurzamen doen we samen’
Alle gemeenten van Nederland hebben zich verbonden aan
(inter)nationale doelen op het gebied van duurzaamheid in lijn
met het Klimaatakkoord van Parijs en het Nationaal
Klimaatakkoord. Het bereiken van deze doelen is geen
gemakkelijke opgave – ook niet voor Renswoude. Wie om zich
heen kijkt ziet gelukkig steeds meer positieve ontwikkelingen. Ziet
u ook dat op steeds meer daken zonnepanelen liggen? De vraag
is alleen of dit voldoende is.
In de gemeente Renswoude willen we onze inwoners graag faciliteren. Daarom zijn we
van plan om particuliere huizenbezitters en huurders van sociale huurwoningen te
helpen bij het verduurzamen van hun woning. Ook bekijken we met de
ondernemersvereniging en de regionale energiecoöperatie hoe we bedrijven en
agrarische gebouwen kunnen verduurzamen. Zelf geven we het goede voorbeeld door
alle nieuwe woningen duurzaam te (ver)bouwen waaronder ons eigen gemeentehuis.
Op deze manier proberen we als gemeente ons steentje bij te dragen aan de
energietransitie. Echter, als we alle daken van Renswoude vol hebben met
zonnepanelen verwachten we dat we maar in 20% van onze totale energievraag
kunnen voorzien. Er is dus meer nodig.
Vorig jaar heeft de gemeente Renswoude daarom een bijeenkomst georganiseerd en
een energiespel gespeeld met raadsleden en inwoners. Uitkomst van deze bijeenkomst
was dat verschillende duurzame energiebronnen niet geschikt of wenselijk zijn voor
Renswoude. U kunt dan denken aan het gebruik van biomassa voor warmte of
zonneweides (weilanden met zonnepanelen er op). De raad heeft daarom aangegeven
om de opties voor windenergie te verkennen alsmede onze ogen niet te sluiten voor
alternatieve technieken, zoals waterstof.
De gemeenteraad heeft de opdracht gegeven om de mogelijkheden van windenergie te
verkennen op de Emminkhuizerberg. Deze verkenning is gestart. Er wordt daarbij
breder gekeken naar de mogelijkheden die er in Renswoude zijn voor windenergie, dus
ook naar andere locaties. Binnenkort worden hierover bijeenkomsten hervat waarbij
onze inwoners geïnformeerd worden over de mogelijkheden. De eerste bijeenkomst
vond al plaats in maart in een volle raadszaal. Aangezien dit door Corona niet meer
mogelijk is, zal er naar creatieve mogelijkheden gezocht worden.
Het uitgangspunt bij dit soort projecten is dat elke inwoner van Renswoude financieel
moet kunnen participeren als hij of zij dat wil. Zo zorgen we dat niet alleen de lasten,
maar ook de lusten terugvloeien naar onze inwoners. Uiteindelijk streven we naar
minimaal 50% lokaal eigenaarschap en zal de geproduceerde energie ook afgenomen
worden door (voornamelijk) lokale inwoners. Op deze manier behalen we samen de
klimaatdoelen en worden we een zelfvoorzienende gemeente. Zo zie ik het ook graag,
want verduurzamen kunnen we niet alleen als gemeente maar doen we samen.
Sander van ’t Foort
Wethouder Ruimte en Duurzaamheid
Renswoude, 9 september 2020
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Start bouw nieuwe brandweerkazerne Renswoude
Afgelopen maand is de omgevingsvergunning voor
de bouw van de nieuwe brandweerkazerne
onherroepelijk geworden. Dat betekent dat er
gebouwd kan worden. De door RoosRos architecten
ontworpen brandweerkazerne wordt op dezelfde
centrale locatie gebouwd als waar de huidige
kazerne staat.
Het brandweerkorps is inmiddels verhuisd naar het
bedrijfspand aan de Hooge Hoek 8 en zijn de
werkzaamheden voor het verplaatsen van het
waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) naar de achterzijde van het perceel
gestart.
De start bouw sluit perfect aan nu de werkzaamheden aan de N224 ter plaatse zijn
afgerond en Stedin de nieuwe transformatorruimte op dit perceel in gebruik heeft
genomen en de oude heeft ontmanteld.
Het brandweerkorps wordt tijdelijk gehuisvest in het bedrijfspand aan De Hooge Hoek 8
te Renswoude. Dit pand wordt gebruikt totdat de nieuwe kazerne klaar is.
De nieuwe kazerne biedt ruimte voor de stalling van drie blus- en
hulpverleningsvoertuigen met de mogelijkheid om nog een klein voertuig in de toekomst
op te slaan. Uiteraard wordt de kazerne duurzaam gebouwd. De nieuwe kazerne wordt
gekoeld en verwarmd met luchtwarmtepompen. Hierdoor is het uitvoeren van een
gasaansluiting overbodig geworden. In de buitengevel worden diverse
nestmogelijkheden gemaakt voor vleermuizen en mussen. Het hemelwater wordt zoveel
mogelijk op het perceel opgevangen en geïnfiltreerd.
Deze maand begint Berkhof B.V. uit Scherpenzeel met de sloop van de oude kazerne.
Vervolgens start Bouwbedrijf Osnabrugge B.V. eveneens uit Scherpenzeel met de
bouw van de nieuwe kazerne. De bouw wordt begeleid door IRP bouwadvies uit
Renswoude. De verwachting is dat het project medio juli 2021 wordt opgeleverd.
Invalidenparkeerplaats Baron Joosthof
Burgemeester en wethouders maken bekend het voornemen te hebben een
invalidenparkeerplaats te realiseren naast het perceel van de woning aan Baron
Joosthof 1. Zienswijzen tegen het aanleggen van deze invalidenparkeerplaats kunnen
binnen zes weken, derhalve tot 22 oktober 2020, schriftelijk worden ingediend bij het
college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL
Renswoude.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw E. Wagensveld, tel: 0318578150. Zij is bereikbaar op maandag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
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Inleveren grofvuil
Ook bij het inleveren van grofvuil moeten we rekening houden met de maatregelen
tegen het coronavirus. De komende periode blijft de werf aan de Molenstraat iedere
vrijdagochtend geopend tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Daarnaast zal vanaf september
de werf ook weer één zaterdagochtend in de maand geopend zijn eveneens tussen
9.00 uur en 12.00 uur.
Dit zal zijn op 26 september, 24 oktober, 21 november en 19 december.
U moet zich wel van tevoren aanmelden, zodat we het aantal mensen op het terrein
kunnen beperken. Dat geldt voor zowel de vrijdagochtend als de zaterdagochtend.
Hierdoor wordt het risico voor u en onze medewerkers zo klein mogelijk.
Om alles in goede banen te leiden gelden de volgende regels:
•

U moet zich minimaal 24 uur van tevoren aanmelden via 0318-578 150. Dit kan elke
werkdag tussen 09.00 en 16.00 uur. Bij uw aanmelding krijgt u te horen hoe laat u
bij de gemeentewerf wordt verwacht.

•

Het hek van de gemeentewerf is gesloten, het hek wordt voor u opengemaakt op
het moment dat u aan de beurt bent.

•

Neem een geldig ID-bewijs mee, hier kan om gevraagd worden.

•

Bent u te vroeg of moet u even wachten, blijf in de auto.

•

Kom met maximaal 2 personen en zonder kinderen.

•

Houd 1,5 meter afstand van medewerkers.

•

Breng uw afval en verlaat het terrein direct daarna om doorstroom te houden.

•

Heeft u gezondheidsklachten, blijf thuis! U kunt telefonisch contact opnemen voor
een nieuwe inschrijving op een ander moment.

Let op: Zonder inschrijving kunt u geen afval brengen. Er wordt geen uitzondering
gemaakt.
Als tijdens de openstelling blijkt dat de regels niet worden nageleefd, dan kan besloten
worden de gemeentewerf per direct te sluiten. Als er veranderingen in deze openstelling
plaatsvinden laten wij u dat via de Heraut en onze website weten.

Renswoude, 9 september 2020

5

de heraut

de heraut

Voornemen vertrokken naar Land Onbekend
Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen
niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP)
ingeschreven staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen
om van de onderstaande personen gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend
land.

Verleende omgevingsvergunning kleine windmolen Wittenoordeweg 6
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben
verleend voor de bouw van een windmolen van 15 meter hoog (tiphoogte 21 meter)
achter de agrarische bebouwing op de Wittenoordseweg 6 in Renswoude.
Namens de raad is tevens de verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De
vergunning is verleend voor maximaal 25 jaar.

Geslachtsnaam en voorletters-Datum voornemen
• Capitao, J.M.Z. –02-09-2020;
• Zabieta, E. – 02-09-2020.

Ter inzage
De verleende omgevingsvergunning ligt met ingang van 10 september 2020 gedurende
zes weken ter inzage op de afdeling Fysiek domein, taakveld VTH, van de gemeente
Renswoude. U wordt verzocht een afspraak te maken met mevrouw Zech om de
vergunning in te zien. De vergunning kunt u ook digitaal inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

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.
Besluit 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 besloten om
van de onderstaande persoon gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land.
Geslachtsnaam en voorletters- Datum voornemen
• Van de Fliert, A. - 03-09-2020;
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen
zes weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.
In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:
• Uw naam, adres, datum en ondertekening;
• Een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is;
• De reden waarom u bezwaar instelt.
Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt, kan bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een
voorlopige voorziening ingediend worden, Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het
adres daarvoor is Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

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 de verleende vergunning. Dit doet u door binnen zes weken na
de terinzagelegging 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 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 verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het besluit niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl
Aangevraagde omgevingsvergunningen
1. Kooiweg 1: plaatsen 3 banieren; activiteit ‘bouwen’ (ingediend op 21 augustus
2020);
2. Arnhemseweg 3: plaatsen tijdelijk (max. 1 jaar) paviljoen naast restaurant; activiteit
‘bouwen’ (ingediend op 26 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
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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, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl
Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
1. De Meent 24: kap acaciaboom; activiteit ‘vellen houtopstand (verzonden op 28
augustus 2020).
Genoemde omgevingsvergunning ligt voor een ieder ter inzage op de afdeling Fysiek
domein, taakveld VTH van het gemeentehuis van Renswoude (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: Eveline Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl
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:
▪ Ontheffing voor het overnachten van twee re-enactmentgroepen op Fort aan de
Buursteeg (bij het bezoekerscentrum Grebbelinie aan de Buursteeg 2) in de periode
van 18 tot 20 september 2020, aangevraagd door Bezoekerscentrum Grebbelinie
(ontvangen op 2 september 2020);
▪ Aanvraag ontheffing sluitingstijden nieuwe exploitant (Bella Milano) voor Dorpsstraat
101 te Renswoude, aangevraagd door Administratie Belastingadvies Bureau Stoel
V.O.F. (ontvangen op 19 augustus 2020).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
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Verleende 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 vergunning is
verleend:
▪ Tijdelijke standplaatsvergunning op het Dorpsplein voor een inzamelingsactie voor de
Voedselbank op 25 en 26 september 2020, aangevraagd door de gezamenlijke kerken
Renswoude (verzonden op 28 augustus 2020).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T:0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl
Cursus - van onmacht naar kracht - Voor slachtoffers van huiselijk geweld
Voor mensen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld
10 bijeenkomsten | start op donderdag 24 september 2020 om 09.30 – 11.30
Adres: Zonnebloemstraat 1 in Veenendaal (gebouw ‘t Turfke) | kosten: gratis
Heeft u te maken (gehad) met grensoverschrijdend gedrag of geweld in uw relatie? In de
cursus Van Onmacht Naar Kracht leert u om uw grenzen aan te geven in relaties, valkuilen
te herkennen, ervaringen te verwerken en uw eigen kracht (terug) te vinden.
De cursus is bedoeld voor vrouwen en mannen die gedurende een korte of lange periode te
maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. Het kan hierbij gaan om geestelijk, lichamelijk
en/of seksueel geweld. Denk hierbij aan slaan, schoppen, beledigd of vernederd worden of
gedwongen worden tot dingen die u niet wilt.
Meer info / aanmelden: collectief@veens-welzijn.nl of Corina van Harn 06-13250342/
0318 - 544 131
Verkeersbesluit Laadpaal Graaf van Bentheimlaan
Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten één parkeerplaats aan de
Graaf van Bentheimlaan te reserveren als laadpunt voor elektrische voertuigen. Aanleiding
is een aanvraag uit de omgeving van de Graaf van Bentheimlaan. Besloten is om aan dat
verzoek te voldoen via een openbaar laadpunt op een centrale plek in de wijk. Op deze
manier kunnen toekomstige elektrische rijders uit de wijk ook gebruik maken van deze
openbare laadpaal.
De laadpaal wordt gerealiseerd bij de parkeerplaatsen naast de Graaf van Bentheimlaan
nummer 10. Het besluit treedt in werking zodra de parkeerborden (E4) met een onderbord
met daarop de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen” zijn geplaatst.
Genoemd verkeersbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken digitaal ter inzage, via
onderstaande contactgegevens kunt u het document opvragen. Tot zes weken na
bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar indienen door
het indienen van een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 3927 ZL Renswoude).
Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u
bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA
Utrecht.
Voor vragen of meer informatie: Irene Bremer, 06 48 07 93 15 / i.bremer@renswoude.nl
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Etensresten? Graag bij het Gft
“Ik eet graag mee” en “Ik lust ook etensresten”, dat geven de Gft-containers in het
gebied van ACV de komende maanden aan. Etensresten verdwijnen nog te vaak
tussen het restafval en dat is zonde. Naast groente- en fruitresten en tuinafval kunnen
etensresten namelijk worden omgezet in groen gas én compost. Zo worden
grondstoffen hergebruikt. Daarbij scheelt het goed scheiden van afval en herbruikbare
grondstoffen in uw restafval. Uit onderzoek blijkt dat ruim een derde van het restafval
nog bestaat uit groenafval. Daarom start ACV op 7 september de campagne
‘Etensresten uit restafval’. Kijk ook eens op www.acv-groep.nl/ikeetgraagmee
Etensresten mogen bij het Gft afval
Naast groente- en fruitresten en tuinafval mogen etensresten in de Gft-container. Voor
een groot deel gebeurt dit natuurlijk ook al, maar het zou mooi zijn als we dat nog
kunnen verbeteren. Voor sommige etensresten is het niet voor iedereen duidelijk dat ze
bij het Gft mogen. Denk daarbij aan het restje van de maaltijd dat nog in de pan of op
het bord ligt en niet meer wordt gebruikt. De botjes van het vlees. Denk aan de kliekjes
die net te lang in de koelkast hebben gelegen, voedsel dat over de
houdbaarheidsdatum is of aan oud brood, korstjes, kapjes. Zonder verpakking kan het
allemaal in de Gft-container. Daardoor hoeft u uw restafvalcontainer minder vaak aan
straat te zetten. Bij een betaling per klikoleging scheelt dat in de portemonnee. En
gezamenlijk zorgen we zo voor hergebruik van het groenafval!
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Last van vervelende
insecten?
Nu op voorraad
diverse
uitvoeringen

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

www.henkschuurman.nl

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

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

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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Traditioneel op de laatste maandag van
september is Lampengietersavond in
Renswoude.
Dit jaar is dat op 28 september. Dat het
anders zal zijn als gewoonlijk mag duidelijk
zijn maar wij gaan het toch doen! Hopelijk
gaan zoveel mogelijk dorpsgenoten mee
in deze bonte stoet die toch om 19.00 uur
vertrekt vanaf sportpark de Hokhorst.
Meedoen kan in de categorieën: grote
wagens, kleine wagens en individuele
deelnemers. Alleen voor de grote wagens
is van tevoren inschrijven verplicht. De
kleine wagens en de grote karren zien we
graag vanaf 18.45 uur op de Hokhorst.

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE

28 SEPTEMBER AANGEPASTE
LAMPENGIETERSAVOND RENSWOUDE

De zogenaamde ‘lopers’ worden om
18.55 uur verwacht en kunnen ter plekke
inschrijven, net als de kleine karren. Daar
wordt gelijk door een jury bekeken hoe
mooi jullie eruitzien. Op deze manier hoopt
de jury iedereen te kunnen beoordelen. Dit
jaar kan je jezelf echt helemaal laten gaan
in creativiteit want er is geen thema!
Wel zijn extra regels noodzakelijk om de
kans op besmettingen zo klein mogelijk
te maken. Zo mag er een ouder mee bij
de kleine karren, twee ouders mee met
de grote karren en een ouder mee met de
lopende kinderen. In de optocht nemen we
de 1,5 meter in acht tussen de karren en de
deelnemende kinderen met begeleiders.

Ondanks dat er geen prijsuitreiking is
na de optocht, zal wel bij elke categorie
een originaliteitsprijs worden vergeven
die via de Heraut, onze facebook en site
op een later moment bekend gemaakt
worden. Op een op een later tijdsstip is
de prijsuitreiking. Opgeven kan bij Bianca
van de Pol van de Oranje Vereniging
Renswoude
(bianca@ovrenswoude.nl,
06-12084236).
De route zal dit jaar als volgt zijn:
Hokhorst - Kastanjelaan - Dorpsstraat
- Kerkstraat - Taets van Amerongenweg
(tegen rijrichting in) - Van Deylweg - Van
Arckelweg - Graaf van Bentheimlaan Spikhorst - Van Hamallaan - Spikhorst
- Oude Holleweg - Barneveldsestraat Beukenlaan - Kastanjelaan - Sportparklaan
– Hokhorst.
We willen jullie vragen om zoveel mogelijk
langs de kant te gaan staan maar wel in de
opritten zodat de tocht goed kan passeren.
Denk daarbij ook om de auto deze avond
niet aan de route te zetten en niet bij
de Hokhorst te parkeren. Ondanks alle
regeltjes willen wij met jullie laten zien dat
ook in deze tijd lampengiet organiseren
mogelijk is.
Ook al zal het gemis van de competitie,
chocomelk en koekjes aanwezig zijn,
hopen wij dat er heel veel mensen langs de
route staan op anderhalve meter!
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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.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

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

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

DI TUTTO SLUIT DE DEUREN
PER 1 NOVEMBER 2020
Op 31 oktober a.s. zijn wij voor de laatste
keer geopend. Die dag betekent het einde
van 5 jaren als zelfstandig ondernemer in
Renswoude.
Het was een avontuur met zijn ups en downs.
Toen ons dorpshart werd gebouwd was de
insteek duidelijk. Er moest een dorpshart
komen, dat het middelpunt zou zijn van ons
mooie dorp. Een plek voor ondernemers
en bewoners. Destijds waren veelgehoorde
uitspraken “een bruisend dorpshart” en
“steun de eigen ondernemers”. Na een
gedegen marktonderzoek, besloten wij
de stap te zetten en hier onze bijdrage
aan te leveren, een gezellige en sfeervolle
horecagelegenheid in het dorpshart. Een
plek om in het eigen dorp te kunnen genieten
en te onthaasten. Op 1 maart 2016 ging onze
zaak open.
Een zaak, waarin onze passie voor Italië, in
terug te zien was. Kwaliteitsproducten uit
het land waarop wij verliefd zijn geworden
en dus een zaak met een Italiaans
georiënteerde menukaart. Volgens ons een
aanvulling op de reeds bestaande horeca in
Renswoude. De start was niet makkelijk en
we kregen veel goedbedoelde adviezen van
vrienden, kennissen en de bekende stuurlui
aan de wal. Wij hebben deze adviezen vaak
omarmd, zoals het uitbreiden van het
assortiment met “Hollandse” producten en
een avondopening op meerdere avonden.
Verder zijn we zelf ook niet stil blijven zitten
en hebben veel initiateven ontwikkeld, zoals
bijvoorbeeld de diverse proeverijen, die veel
aanloop kenden.

Helaas heeft dit alles niet geleid tot de
klandizie, die nodig is om als ondernemer
een gezonde financiële basis te hebben.
Buiten het toeristenseizoen om was er
een te kleine maar wel trouwe basis van
gasten die ons bezochten. Soms hoorden
wij ook verhalen dat er sprake was van het
ontbreken van een gunfactor. Nu het besluit
is genomen om de deuren te sluiten, kijken
wij toch dankbaar terug. Ondanks de diverse
tegenslagen, waren het fantastische jaren.
Wij zijn dankbaar voor de loyaliteit van onze
vaste gasten, de steun van diverse collegaondernemers en bovenal voor het feit dat
we veel mensen persoonlijk hebben leren
kennen. We hebben veel nieuwe vrienden
en kennissen gemaakt. Ook de steun tijdens
de corona-crisis was hartverwarmend. Veel
mooie acties werden vanaf dag 1 opgezet
om ons hier doorheen te helpen. Er waren
momenten dat wij hier echt stil van werden.
Met veel pijn in ons hart, sluiten wij dit
hoofdstuk uit ons leven af. Bent u nog in
het bezit van cadeaubonnen van Di Tutto,
dan kunt u deze dus nog inleveren t/m 31
oktober a.s. Wij zien u nog graag als gast in
onze zaak.
Afsluitend willen wij nogmaals alle gasten,
maar dan ook echt alle gasten, die ons de
afgelopen jaren hebben gesteund ongelofelijk
bedanken hiervoor! Alle leuke (soms
ook minder leuke) gesprekken, feestjes,
proeverijen en bezorgopdrachten…….het
was het dubbel en dwars waard!
Het gaat u goed!
Cordiali Saluti,
Cynthia Bijmans

Servir, adorer, apprécier!
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VAN DE BIEB:

KRANTEN EN DE NIEUWSTE TIJDSCHRIFTEN NOG NIET

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.

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.

Ook gaan de boeken niet meer in quarantaine.
Verder mogen er nog geen tijdschriften of
kranten ter plekke gelezen worden. Maar
iedereen mag wel 20 boeken voor 6 weken
meenemen!

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

ALLE, NOG STEEDS, GELDENDE CORONAMAATREGELEN
OP EEN RIJ:

MODE-AVOND IN DE BIBLIOTHEEK! (8 SEPTEMBER)

DE BIEB IS WEER ‘GEWOON’ OPEN.

de heraut
van je identiteit. It’s YOU. Het interessante
aan kleding is nog altijd de vrouw die het
draagt’!
Deelnemen kan nog op 8 september.
Meedoen kost €5,-, uitsluitend
na
aanmelding 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.
TEKENLES OP HEEL KLEINE SCHAAL

- 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.
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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.
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

Zin om samen te schilderen of te tekenen?
Dat kan op vrijdagmiddag in de bieb onder
leiding van Riet Iprenburg. Ivm 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,- voor koffie of thee. Aanmelden bij Ruet
via 06-41694308 of rietensteef@gmail.com
RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE

Deze worden weer door de bibliotheek
georganiseerd. Let op: U moet in staat zijn
trap te lopen.
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 29
september om 14.00 u. Geef u zsm op via
evandenbrink@bibliotheekzout.nl. Speciaal
op verzoek van enkele ouders is er ook in
de herfstvakantie een rondleiding, ook dit is
een kleine groep dus snel opgeven.
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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Verbeter DIRECT je stofwisseling en vetverbranding
Bevorderd de aanmaak van Collageen waardoor we
cellulitis tegengaan en onze huid zichtbaar
verbeteren
Reken vaak al binnen enkele weken af met vage en
vervelende pijntjes
Train je spieren effectief zonder zware belastingen of
inspanningen
Bodytec is altijd 1:1 met een personal trainer dus de
afspraak staat Door de persoonlijke begeleiding
kunnen we maatwerk leveren en resultaat garanderen

Wil jij meer te weten komen over Bodytec training
of zelf ervaren wat Bodytec training inhoudt?
Maak dan vrijblijvend een afspraak en plan een
proeftraining in op www.vspt.nl/afspraak

www.vspt.nl | 06-48372995 | info@vspt.nl
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RENSWOUDE
|
3927 CA

Je traint alle spieren tegelijkertijd dus ook de
dieperliggende die normaal lastig te trainen zijn

|

20 min Bodytec staat gelijk aan 3 uur reguliere
krachttraining

BARNEVELDSESTRAAT 21

Wil jij op een efficiënte manier werken aan een fit,
gezond en sterk lichaam?
Met Miha Bodytec train je met elektrische
impulsen alle spieren tegelijkertijd. Naast de
tijdwinst heeft dit nog vele andere voordelen.

de heraut

VAN SCHAIK PERSONAL TRAINING
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ONS GENOEGEN HOUDT AUTOWASACTIE

DIGI CAFÉ

OM GELD IN TE ZAMELEN VOOR DE VERENIGINGSKAS,
HOUDT HARMONIEVERENIGING ONS GENOEGEN UIT
RENSWOUDE OP ZATERDAG 26 SEPTEMBER EEN
AUTOWASACTIE. LEDEN VAN DE VERENIGING WASSEN
OP DIE DAG VAN 09.00 TOT 14.00 AUTO’S OP DE
PARKEERPLAATS VAN ’T PODIUM AAN DE NIJBORG 2.

Iedere dinsdagochtend in de even weken
van 10.00 - 11.30 uur organiseert de SWO
samen een Digicafe, in samenwerking met
SeniorWeb Scherpenzeel. Heeft u een iPad
of andere tablet en vindt u het leuk om met
elkaar uw ervaringen uit te wisselen? Kom
dan langs in ons Digi Café!
In het Digicafé kunt u op een ongedwongen
manier elkaar ontmoeten en ontdekken.
Vrijwilligers van Seniorweb en andere
bezoekers geven u leuke en handige tips
om meer uit uw tablet te halen, bijvoorbeeld
het downloaden van leuke of handige apps.
Neem uw eigen tablet mee!
Daarnaast kunt u ook hulp inroepen bij het
downloaden van e-books van de bibliotheek
of het aanmaken van een account. Neem
uw wachtwoorden en eventueel u laptop of
e-reader mee.
U bent weer van harte op dinsdag 15 en 29
september in het Trefpunt ( in de bibliotheek
van Renswoude)

“Door het coronavirus kon onze traditionele
bloemenactie niet door gaan, daarom dat we
deze actie hebben bedacht”, zegt bestuurslid
Jeroen Vreeburg van Ons Genoegen.
“Doordat we op een grote parkeerplaats
de auto’s wassen, kunnen we op een veilige
manier werken en de coronamaatregelen
in acht nemen. Ook zorgen we ervoor
dat automobilisten contactloos kunnen
betalen.”
WASSEN VOOR EEN 10-TJE

Met een emmer sop en stofzuiger in de
hand zullen leden van de vereniging de
auto’s een schrobbeurt geven. Een auto
laten wassen kost slechts een tien euro.
“We wassen dan de buitenkant van auto,
inclusief de deurposten en velgen”, legt
Jeroen uit. De vereniging maakt hierbij
gebruik van biologisch afbreekbare zeep.
“Ook is het mogelijk om de auto uit te laten
zuigen. We zuigen dan de voorste twee
stoelen, de achterbank, de voetenmatten
en vloerbedekking.” Voor automobilisten die
even moeten wachten, wordt voor koffie en
thee gezorgd.
De ‘autowasstraat’ op de parkeerplaats van
’t Podium aan de Nijborg 2 is van 09.00 tot
14.00 uur geopend. De opbrengst van de
actie wordt gebruikt voor de organisatie van
concerten.

FORMULIERENBRIGADE
De
formulierenbrigade
van
SWO-SR
helpt inwoners bij het invullen van
formulieren voor het aanvragen van
inkomensondersteunende voorzieningen.
De vrijwilligers geven uitleg bijv. over de
gegevens die nodig zijn om de voorziening
aan te vragen, en helpen bij het invullen van
het aanvraagformulier. Aan deze service zijn
geen kosten verbonden. Als u niet naar ons
toe kan komen, komen wij bij u!
Dinsdag 15 en 29 september van 10.0011.00 uur in de bibliotheek van Renswoude
Voor vragen kunt u terecht bij Rianne van
Ginkel, tel 06 5164 7525
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HET LEVENSTESTAMENT:
‘DE REGIE IN EIGEN HAND HOUDEN’
Stel, u kunt op enig moment door
bijvoorbeeld dementie, een beroerte of
een ziekte, tijdelijk of blijvend niet meer uw
eigen beslissingen nemen met betrekking
tot belangrijke zaken zoals uw vermogen
en uw medische behandeling. Wie beheert
dan uw vermogen en wie regelt voor u
de beste zorg of neemt beslissingen over
uw medische behandeling? Heeft u niets
geregeld dan komen uw naasten voor veel
lastige vragen en keuzes te staan. Dan
dient een bewindvoerder en/ of mentor
aangesteld te worden wat via de rechtbank
geregeld moet worden. U kunt de regie in
eigen hand houden door het maken van
een levenstestament. In uw testament
wijst u een of meerdere personen aan die u
onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft aan hen
een volmacht om uw wensen op medisch
gebied kenbaar te maken om goede zorg te
organiseren.
Daarnaast geeft u volmacht om uw
vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide
instructies kunt geven over de wijze waarop
dit dient te gebeuren. Een levenstestament

dient niet verward te worden met een
testament. In een testament regelt u aan wie
uw vermogen toekomt na het overlijden en
wie uw nalatenschap afwikkelt.
SWO Scherpenzeel/ Renswoude organiseert
samen met SWO Woudenberg en De Kleine
Schans twee themabijeenkomsten over het
levenstestament. Notaris Korlaar zal zoveel
mogelijk aspecten van het erfrecht en het
levenstestament behandelen.
• Woensdag 30 september om 20.00 uur,
bibliotheek Renswoude
• Maandag 12 oktober om 19.30 uur,
Sportcafé de Camp, Woudenberg (Bosrand
15-17)
Omdat we ons nu aan de richtlijnen van het
RIVM dienen te houden, is het noodzakelijk
om u aan te melden, ook al omdat het aantal
plaatsen beperkt is. U mag samen met
iemand anders komen, maar als een van
beide niet is aangemeld, moeten we deze
helaas de toegang weigeren.
U kunt zich aanmelden door voor 19
september 2020 een e-mail te sturen
naar servicepunt@swo-sr.nl . Vermeld als
onderwerp dan “Levenstestament” met de
voorkeurlocatie en noteer uw
naam, adres en telefoonnummer.

Heijink & Me ure
advocaten
Echtscheiding

Boedelscheiding

Alimentatie

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

De Hooge Hoek 4 - 3927 GG Renswoude - www.heijinkenmeure.nl
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Alternatief, met name ook voor
de bijeenkomst van 12 oktober,
via mail: swoactiviteiten@gmail.
com of 06-10 33 71 84 van SWO
Woudenberg.
Vermeld daarbij naast uw naam,
adres en telefoonnummer ook
graag daarbij de gewenste
locatie.

De inloop is vanaf 15 minuten voor aanvang.
Toegang is gratis. We zien uw reactie met
belangstelling tegemoet.

soms 24 uur per dag, kunnen hier niet
zomaar mee stoppen en verrichten soms
verpleegkundige handelingen.

Met vriendelijke groet,
Namens SWO - SR, de Kleine Schans en
SWO - W,
Astrid Krauts, Tineke Smallenbroek en
Anneke Methorst

• Voor vrijwilligerswerk kies je
Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als
zij met het vrijwilligerswerk starten, is er
(nog) geen emotionele band. Zij verlenen
hun zorg voor een beperkt aantal uren en
kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen.
Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd
verband en verrichten nooit verpleegkundige
handelingen.

MANTELZORG
Zorgt u langdurig en onbetaald
voor
een chronisch zieke, gehandicapte of
hulpbehoevende persoon uit uw omgeving.
Dan bent u een van 4 miljoen mantelzorgers
die Nederland rijk is. Daarvan helpen
610.000 mensen langer dan drie maanden
en meer dan 8 uur per week.
WAT VERSTAAN WE PRECIES ONDER MANTELZORG?

Herkent u zich hierin en heeft u behoefte
aan een persoonlijk gesprek, dan kunt u
contact opnemen met coördinator Rianne
van Ginkel tel 06 51647525 of naar het
spreekuur komen op 15 en 29 september
van 10.00-11.30 uur in de bibliotheek van
Renswoude

Het SCP definieert mantelzorg als volgt:
Mantelzorg is alle hulp aan een
hulpbehoevende door iemand uit diens
directe sociale omgeving In Nederland.
Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig
en onbetaald zorgen voor een chronisch
zieke, gehandicapte of hulpbehoevende
persoon uit hun omgeving. Dit kan een
partner, ouder of kind zijn, maar ook een
ander familielid, vriend of kennis.
VERSCHIL MANTELZORG EN VRIJWILLIGERSWERK

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden
vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het
verschillende dingen:
• Mantelzorg overkomt je
Mantelzorgers kiezen er niet voor om te
gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze
een emotionele band hebben met degene
die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen
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SEPTEMBER 2020 VOEDSELESTAFETTE
RENSWOUDE

status, dus is uw gift aftrekbaar voor de
belastingdienst.

Al enkele jaren wordt in september de
voedsel-estafette van de Voedselbank
Veenendaal e.o. georganiseerd door de drie
kerken van Renswoude. Elke keer worden
we opnieuw verrast door de grote deelname
vanuit ons dorp.

De bedrijven in Renswoude worden benaderd
om een bijdrage te leveren. Deze bijdrage is
bestemd voor de exploitatiekosten en om
verse producten in de pakketten te leveren.
We hopen opnieuw door uw medewerking
een mooie hoeveelheid voedsel te kunnen
afleveren bij de Voedselbank in Veenendaal.
Namens de drie kerken van Renswoude,
Gerda den Boef, telefoon 06-83199067

De Voedselbank Veenendaal voorziet
ongeveer 100 adressen van ongeveer 3
maaltijden per week, adressen van mensen
die onder het absolute bestaansminimum
leven, ook in ons dorp. Omdat onze hulp
hard nodig is en vanwege het grote succes
willen we ook dit jaar in september voedsel
gaan inzamelen en hopen we opnieuw
op uw medewerking. Omdat er in de
zomermaanden geen inzamelingen worden
gehouden, raken de magazijnen van de
voedselbank aardig leeg.

Heel Renswoude schoon op 19 september,
Dorpsplein tussen 10 en 15 uur.

HOE KUNT U HELPEN?

In Renswoude is er een vrijwilligersgroep
actief die wekelijks zwerfafval opruimt.
De Gemeente Renswoude heeft voor het
opruimen van zwerfafval twee prachtige
karren aangeschaft.

De hele maand september kunt u via de
plaatselijke kerken en in de bibliotheek
goederen aanleveren. U vindt daar ook
lijstjes, met artikelen die met name welkom
zijn.

Op 19 september gaan deze vrijwilligers
gezamenlijk aan de slag in hun eigen wijk.
Wilt u meehelpen? Of uw eigen buurtje van
zwerfafval ontdoen?

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 september
gaan vele vrijwilligers aan de slag om
voedsel in te zamelen op het Dorpsplein in
Renswoude. Beide dagen kunt u voedsel
inleveren bij de kraam. Bij het inzamelen
nemen we de anderhalve meter regel in acht.
Er is dan ook een collectebus aanwezig. Ook
uw gift is van harte welkom!
U kunt ook doneren op het rekeningnummer
NLABNA0577889745 van de Voedselbank
Veenendaal
o.v.v.
Voedsel-estafette
Renswoude. De voedselbank heeft de ANBI-
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LANDELIJKE OPSCHOONDAG 2020
HEEL NEDERLAND SCHOON

Dat kan, tussen 10 en 14 uur kunt u een
afvalzak “heel Nederland schoon” ophalen
en gevuld voor 15.00 uur weer inleveren bij
de afvalkar. Op het Dorpsplein is de afvalkar
te bezichtigen. Vrijwilligers zijn aanwezig
voor vragen en informatie. We houden
rekening met 1,5 meter afstand.
Aanmelden kan ook: Rob van de Bor:
tel: 06-46258523 of via de mail:
r.van.de.bor@ziggo.nl
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de heraut
ORGANISATIES UIT ZORG EN WELZIJN
RENSWOUDE GAAN ONDERSTEUNING
MANTELZORGERS VERBETEREN

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













Utrechtseweg 18 3927 AV Renswoude
info@vangentonline.nl www.vangentonline.nl
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VERSCHILLENDE ORGANISATIES IN ZORG EN
WELZIJN UIT RENSWOUDE SLAAN DE HANDEN INEEN
OM DE ONDERSTEUNING VAN MANTELZORGERS
TE VERBETEREN. ZE DOEN DAT IN HET KADER
VAN HET LANDELIJKE PROGRAMMA IN VOOR
MANTELZORG-THUIS. DE ORGANISATIES STARTEN
TWEE EXPERIMENTEN. EEN VOOR HET VERBETEREN
VAN
DE
LOKALE
SAMENWERKING
TUSSEN
BEROEPSKRACHTEN EN ORGANISATIES EN EEN
VOOR HET BIEDEN VAN POSITIEVE ENERGIE AAN
MANTELZORGERS, ZODAT ZIJ HUN VEERKRACHT
BEHOUDEN.

ouderen in de thuissituatie. Er wordt gewerkt
aan een goede lokale samenwerking tussen
zorg, welzijn en gemeente. En aan meer
samenwerking tussen beroepskrachten en
mantelzorgers en vrijwilligers. In 11 regio’s
zijn verschillende organisaties aan de slag
met deze vraagstukkenpassend bij hun
lokale praktijk. In Renswoude wordt gewerkt
aan een betere balans van mantelzorgers en
is er speciale aandacht voor mantelzorgers
met NAH en mantelzorgers van wie de
naaste 24-uurs zorg nodig heeft. Het traject
is gestart in september 2019 en loopt tot en
met het voorjaar van 2021 . De begeleiding is
in handen van Movisie en Vilans.
DEELNEMENDE ORGANISATIES

‘In het programma werken we met de
methode van waarderend onderzoeken. Dat
betekent dat we vooral kijken naar wat al
goed gaat en hoe we dat kunnen uitbreiden.
Met de experimenten testen we in de
praktijk wat werkt’, legt projectleider Rianne
van Ginkel uit.
Binnen het ene experiment ‘bruggenbouwen’
gaan medewerkers uit de organisaties Icare,
Vitras, gemeente Renswoude en SWO-SR
aan de slag om de lokale samenwerking te
versterken. Verschillende activiteiten dragen
bij aan het inventariseren van betrokken
beroepskrachten, het elkaar eenvoudiger
weten te vinden en beter met elkaar gaan
samenwerken. In het andere experiment
‘veerkracht’ wordt het huidige aanbod
van ondersteuning in kaart gebracht en
proberen we dit op verschillende manieren
bij mantelzorgers onder de aandacht te
brengen.

- De SWO-SR			
- Mantelzorgers
- gemeente Renswoude		
- de WMO-adviesraad
- Opella thuiszorg 		
- Vitras wijkverpleging
- Icare				
- de dorpsteams,
- Schuilplaats PKN		
- Curadomi Leliezorggroep
Het
Steunpunt
mantelzorgen
vrijwilligerswerk
Renswoude
gaat
verder onder de naam mantelzorg- en
vrijwilligerspunt en is onderdeel van de
Stichting Welzijn en Ondersteuning (SWOSR).
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de projectleider Rianne
van Ginkel, tel 06-51647525 of per mail
r.vanginkel@swo-sr.nl

IN VOOR MANTELZORG-THUIS

In voor mantelzorg-thuis wil een betere
ondersteuning van mantelzorgers van
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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

de heraut

Bza jongeman 18 jr. om uw auto op te frissen en
uitzuigen. Normale tuinwerkzaamheden of
schuurtje schuren/verven.
Niet rokend. info; 0636454250 app of bel gerust
even.
Bied zich aan, jonge dame 16 jaar om op uw kinderen
te passen.
Uren in overleg u kunt mij bellen of appen;
0610844593.

Te koop:
Lage leder fauteuil grijs /zwart , 15 euro
Kapstok blank hout ,stevig 10 euro
Regencape z.g.a.n. 10 euro
Kleine eettafel 15 euro
Tel. 0318-618244
Wij zoeken per begin oktober een hulp in de
huishouding voor 4 uur per week.
Helma 06-22121461

Heeft u het druk en raakt alles wat meer achter
zowel in als om het huis....
Kom ik u graag 3 of 4 uur per week helpen alles
lekker schoon en fris te maken.
Werk zeer netjes en zelfstandig.
U mag bellen naar 0647143678.

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

Gespecialiseerd in:

* NIEUWBOUW
* VERBOUW
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