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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:

Gemeentenieuws (18 november 2020)
Collectevergunningen
16-21/11/2020
Nationaal MS Fonds
23-28/11/2020
Leger des Heils
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl

We zijn verhuisd!
Nieuw tijdelijk adres: Lijsterbeslaan 18, 3927 AE Renswoude
Omdat het huidige gemeentehuis gerenoveerd en verbouwd wordt zijn we per 16
november jl. gehuisvest in de voormalige Borgwalschool aan de Lijsterbeslaan 18 te
Renswoude.

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.

In de bereikbaarheid is niks veranderd, deze is gelijk aan de afgelopen maanden, zie volgende
pagina.

Renswoude, 18 november 2020
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‘Picknicken op oude stalroosters’

Besluitenlijst gemeenteraad 3 november 2020
Agendapunt
Voorstel

In Renswoude vinden we duurzaamheid belangrijk.
We snappen dat we zuinig moeten zijn op onze natuur, zijn trots
op onze boeren die eerlijk en heerlijk voedsel voor ons
produceren, en we spreken elkaar erop aan als we zien dat
iemand zijn afval op straat gooit in plaats van in de afvalbak.

Vaststelling agenda

Ongewijzigd vastgesteld.
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Vaststelling verslag en
besluitenlijst raadsvergadering 29
september 2020
Ingekomen stukken en
mededelingen
Voorstel inzake afgifte van een
verklaring van geen bedenkingen
inzake Bed & Breakfast Dijkje 3
Voorstel inzake de oprichting van
een bedrijfsvoeringsorganisatie
Valleihopper Barneveld
Voorstel tot vaststelling van een
zienswijze op de kadernota 2022
van de Omgevingsdienst Regio
Utrecht
Voorstel inzake proces
draagvlakonderzoek
grootschalige duurzame energieopwek

Besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.
Verslag met tekstuele wijziging
vastgesteld.
Afdoening conform voorstel.
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Een voorbeeld. De meeste mensen vinden de wijk Beekweide mooi van opzet en fijn om te
wonen. Wat minder bekend is, is dat er al best veel is gedaan aan duurzaamheid bij het
ontwerp van de wijk. Zo verdwijnt het regenwater niet in het riool, maar vloeit dit via een
gescheiden stelsel af naar de sloten en de beek. De gebruikte materialen voor bestrating en
beplanting zijn zoveel mogelijk onderhoudsvriendelijk waardoor minder of geen chemische
bestrijdingsmiddelen nodig zijn, de straatlantaarns zijn voorzien van ledverlichting en er is
voldoende infiltratie- en bergingsmogelijkheid voor hemelwater. We hebben tenslotte
tegenwoordig steeds vaker te maken met hevige regenbuien en als dat water niet kan worden
opgevangen, zouden al snel de straten blank komen te staan.
We zijn momenteel volop bezig met de plannen voor Beekweide II, de uitbreiding van de wijk
Beekweide aan de kant van de Barneveldsestraat. Zaken waar we vanuit onze
duurzaamheidsopgave rekening mee houden zijn bijvoorbeeld: gebruik van gebakken
bestratingsmateriaal in plaats van beton. Dat heeft namelijk een veel langere levensduur. Voor
de liefhebbers: dat kon je deze zomer nog goed zien in de Dorpsstraat, waar die heel oude
gebakken straatklinkers nog keurig onder het asfalt bleken te zitten :).
We willen de nieuw te bouwen woningen zo positioneren dat de dakvlakken optimaal benut
kunnen worden voor zonne-energie. Door slim gebruik te maken van overstekken,
materiaalkeuze en ligging ten opzichte van de zon, is straks minder energie nodig voor
verwarmen en koelen. Maar we hebben ook aandacht voor de leefbaarheid: robuuste groene
zones, mogelijkheden voor ‘ommetjes’ en aansluiting op bestaande wandelroutes.
Het nieuwe toverwoord op het gebied van duurzaamheid is ‘circulair’. Dat betekent zoiets als:
afval bestaat niet. Dat vind ik persoonlijk een heel mooi uitgangspunt. Trots ben ik dan ook dat
wij onlangs straatmeubilair hebben geplaatst dat volledig circulair is. Het is namelijk gemaakt
van oude stalroosters afkomstig van boerderijen uit de omgeving. Dat intensief gebruikte,
keiharde hout doet nu dienst als zonnestoel of picknicktafel. Na decennialang in
boerenschuren te hebben gelegen, hebben de roosters een tweede leven gekregen in
Renswoude. Gaaf toch!
Marieke Teunissen
Wethouder Economie en Financiën
Renswoude, 18 november 2020
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Iedereen moet zijn steentje bijdragen en dat geldt natuurlijk ook
voor de gemeente. De maatregelen die de gemeente treft zijn
niet altijd even zichtbaar, maar zijn wel van groot belang voor
een goede en duurzame leefomgeving.

Besluit
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Conform voorstel met algemene
stemmen besloten.
Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.
Amendement A7 inzake verantwoording
urenafname, ingediend door alle partijen,
en geamendeerde raadsbesluit met
algemene stemmen vastgesteld.
Amendement A8 inzake kaderstelling
draagvlakonderzoek, ingediend door alle
partijen, en geamendeerde raadsbesluit
met algemene stemmen vastgesteld.

Spreekuur huiselijk geweld – Je staat niet alleen!
Ervaar jij huiselijk geweld of maak jij je zorgen over huiselijk geweld tegen iemand uit
je omgeving? Blijf er niet mee rondlopen en zoek hulp of neem iemand in vertrouwen.
Huiselijk geweld is niet normaal. Het kan iedereen overkomen.
Het spreekuur is voor alle inwoners van Renswoude en de naburige plaatsen. Jolanda,
ervaringsdeskundige Jolanda staat je te woord. Je kunt met haar over problemen en
zorgen praten en je zorgen uiten al dan niet over de eigen situatie. De gemeente kiest
heel bewust voor een ervaringsdeskundige omdat de ervaring leert dat praten met
iemand die in vergelijkbare situaties heeft gezeten een enorme opluchting kan zijn.
Het spreekuur is op vrijdag 20 november van 10.00 uur tot 12.00 uur telefonisch via 06
-160 23 737.
Je kunt Jolanda ook mailen: spreekuurhuiselijkgeweld@renswoude.nl
Er wordt geen verslag van het gesprek gemaakt en je hoeft geen persoonsgegevens
achter te laten. Het gesprek is vertrouwelijk en blijft tussen jou en de
ervaringsdeskundige.

Renswoude, 18 november 2020
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Testen op corona nu mogelijk in onze gemeente
Van tevoren afspraak maken is verplicht

Doet u ook mee met het Renswoudse sport- en beweegakkoord?
Samen houden we Renswoude en onze inwoners vitaal!

Sinds 2 november 2020 zet GGD regio Utrecht een
mobiele testunit in. In onze gemeente kunt u
gebruik maken van deze mobiele unit op:
Locatie: parkeerterrein naast sporthal De Hokhorst
Dag/tijdstip: woensdag van 10.00 tot 11.40u en op
zaterdag van 09.00-11.40u

Geslaagde start van het lokale sport- en beweegakkoord in Renswoude
In Renswoude werken verschillende organisaties en verenigingen samen aan het lokaal Sportakkoord.
De gemeente vindt het namelijk belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners met plezier kunnen sporten en
bewegen.

Iedereen kan zich hier laten testen. Het is wel nodig dat u vooraf een afspraak maakt
via de site: www.coronatest.nl of belt met het landelijk nummer 0800-1202 of het
nummer van GGD regio Utrecht 030-6305400. Op basis van de postcode wordt de
afspraak gepland. Of de test kan worden afgenomen bij de testunit is afhankelijk van
de beschikbaarheid. Er wordt altijd gekeken naar de dichtstbijzijnde locatie.
De mobiele testunit is onderdeel van de nieuwe landelijke aanpak van fijnmazig, lokaal
testen. Deze aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:
▪ De inzet van een mobiele testunit in verschillende gemeenten in de provincie
Utrecht, op een paar dagdelen per week;
▪ De inzet van een mobiel testteam op 2 à 3 dagdelen per week, op vaste locaties
in een aantal gemeenten;
▪ Het uitbreiden van de mogelijkheid uit om mensen thuis of in een instelling te
testen. Dit is bedoeld voor mensen die niet naar een testlocatie kunnen komen.
We maken het zo makkelijker voor inwoners van onze gemeente om zich te laten
testen.

De aanwezigen vanuit sport, welzijn, gezondheid en onderwijs hebben tijdens de startbijeenkomst op 27
oktober goede input gegeven voor de eerste aanzet van het akkoord.
Uit cijfers blijkt dat inwoners in Renswoude gemiddeld actief zijn. Zo is 25,8 procent van de inwoners lid
van een sportvereniging. Dit kan nog beter volgens de deelnemers. Een gezonde en sportieve leefstijl
draagt namelijk ook bij aan het welzijn en de vitaliteit.
Ook bleek er veel behoefte aan meer onderlinge verbinding, het behouden van het sterke
verenigingsleven en de inzet van sport als middel voor preventie of tegen eenzaamheid. Tot slot is
besproken voor welke inwoners het nu nog minder vanzelfsprekend is om te kunnen sporten of
bewegen. De ambitie van het sportakkoord is namelijk écht iedereen op zijn eigen niveau in beweging te
brengen.
De startbijeenkomst bracht de aanwezigen veel energie voor het vervolg en leidde zelfs tot het volgende
motto: “Samen houden we Renswoude en onze inwoners vitaal! “
Het sportakkoord zal leiden tot een aantal concrete acties en plannen die hier een positieve bijdrage aan
leveren. Het definitieve sport- en beweegakkoord wordt naar verwachting in januari 2021 opgeleverd.
Het Rijk stelt voor 2021 en 2022 een budget van €10.000 euro per jaar beschikbaar voor de uitvoering.
Denk verder mee op woensdag 2 december
We willen graag zoveel mogelijk energie, draagvlak en betrokkenheid creëren voor dit sportakkoord. U
bent dan ook van harte uitgenodigd om mee te denken over de plannen en ambities op het gebied van
sport. We vinden het leuk als er ook een aantal bewoners zijn die mee willen denken. Ook zijn we erg blij
met de input die we van inwoners via de mail ontvangen.
De vervolgbijeenkomst van het Sport- en Beweegakkoord van Renswoude vindt online plaats op:
Datum:
woensdag 2 december
Online inloop:
18:45-19:00 uur
Aanvangstijd
19:00 uur – 21:00 uur
Na aanmelding ontvangt u enkele dagen voor de bijeenkomst de link naar de
online-meeting.
Wilt u meer weten over of een bijdrage leveren aan het sport- en beweegakkoord, heeft u goede ideeën
voor concrete acties, of wilt u zich aanmelden voor 2 december? Dan kunt u de sportformateur Ingrid
van Gelder mailen via: sportformateurrenswoude@gmail.com

Renswoude, 18 november 2020
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100% groen en lokaal met Zonnedak Kooiweg
Renswoude
Vanaf nu kunnen inwoners zich inschrijven voor
deelname aan het zonnedak aan de Kooiweg in
Renswoude. Met deze daken leveren we straks aan
20 huishoudens lokale en duurzame zonne-energie. Inwoners uit Renswoude en de regio
kunnen mede-eigenaar worden van de 212 zonnepanelen op dit zonnedak.
Meedoen is vooral bedoeld voor inwoners die zelf geen zonnepanelen op hun dak
kunnen of willen plaatsen. Zo kunnen ze toch ‘eigen’ duurzame stroom opwekken én 15
jaar lang profiteren van korting op hun energiebelasting! Dit najaar worden de panelen
op het dak gelegd. Om klimaatverandering tegen te gaan, wil de gemeente Renswoude
haar eigen energie opwekken. Sander van ’t Foort, wethouder ruimtelijke ordening en
duurzaamheid: “Renswoude moet zelfvoorzienend worden. Belangrijk is daarbij dat we
zelf maatregelen treffen waardoor de opbrengsten ook terugvloeien naar
Renswoudenaren. Zo profiteren we allemaal van de energietransitie.”
Coöperatie ValleiEnergie wekt lokaal groene stroom op voor lokaal gebruik en levert
100% groene elektriciteit en groen gas aan haar klanten.
Voorzitter Elmar Theune: ‘Onze leden, allemaal inwoners van de 9 Valleigemeenten,
wekken zelf lokaal duurzame stroom op.’ ‘Van inwoners, voor inwoners, is ons motto.’
Heeft u interesse om deel te nemen, dan kunt u zich vrijblijvend inschrijven op de
website www.valleienergie.nl/Renswoude. Snelle inschrijvers krijgen voorrang bij de
definitieve inschrijving. Voor meer informatie kunt u terecht op deze website. Voor
vragen, kunt u contact opnemen met service@valleienergie.nl of 0317 - 845 278.
Aangevraagde omgevingsvergunning
1) Dorpsstraat 4: sloop deel gemeentehuis en kap 8 bomen; activiteiten ‘veranderen
monument’ en ‘kappen’ (ingediend op 6 november 2020);
2) Dorpsstraat 4: uitbreiden gemeentehuis; activiteiten ‘bouwen’, ‘veranderen
monument’, ‘veranderen uitrit’ en ‘brandveilig gebruik’ (ingediend op 12 november
2020).
Bovenstaande aanvraag is ingediend en wordt beoordeeld. Zodra hier een besluit op is
genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden
ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient daarom
uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele
weken of maanden een besluit hierover zal worden genomen en bekendgemaakt. Om
een aanvraag in te zien kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur of buiten
openingstijden op afspraak langskomen op de afdeling Omgevingsbeheer van het
gemeentehuis van Renswoude.
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (0318 – 57 81 50/ e.zech@renswoude.nl)
Renswoude, 18 november 2020
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Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Utrechtseweg 11
Onlangs is het ontwerpbestemmingsplan ‘Utrechtseweg 11’ gepubliceerd. Dit plan
regelt onder meer dat de agrarische bestemming op deze locatie wordt gewijzigd in
een woonbestemming met aanduiding ‘hondenpension’ en maakt een extra
wooneenheid binnen de bestaande bebouwing mogelijk.
Dit bestemmingsplan is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit akoestisch onderzoek
blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van de extra wooneenheid, vanwege het
wegverkeer op de Utrechtseweg (N224), hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde
die genoemd is in de Wet geluidhinder. De bestaande woning op het perceel betreft
voor de Wet geluidhinder een bestaande situatie en hoeft daarom niet te worden
getoetst aan de grenswaarden.
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te
verlenen van de voorkeurswaarde. Het college van burgemeester en wethouders wil
voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het
besluit hogere waarden opgesteld. De gemeente kan het bestemmingsplan pas
vaststellen, nadat de ontheffing van de voorkeurswaarde is verleend.
Inzage van de stukken
Het ontwerp van het besluit hogere waarden met bijbehorende stukken ligt van 18
november 2020 tot en met 30 december 2020 ter inzage. U kunt de documenten
tijdens de inzagetermijn inzien bij het gemeentehuis (Lijsterbeslaan 18 in Renswoude).
Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus is het gemeentehuis
beperkt geopend en zijn de documenten enkel op afspraak met de planbehandelaar
(mevrouw E. Zech) in te zien. Bel hiervoor met het algemene nummer: 0318 - 578 150.
Zienswijze
Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden gedurende zes weken na
deze publicatie zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden indienen. Bent u
belanghebbende? En bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Dan kunt u een
gemotiveerde brief hierover sturen aan: College van burgemeester en wethouders van
de gemeente Renswoude, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC
Utrecht, onder duidelijke vermelding van uw naam, uw adres en zaaknummer
Z/20/171266.
Voor vragen of meer informatie: mevrouw B. Jaeqx - Omgevingsdienst regio Utrecht (088 –
022 50 00)

Renswoude, 18 november 2020
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Verleende omgevingsvergunning Bed & Breakfast in bijgebouw Dijkje 3 Burgemeester
en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor
het realiseren van een Bed & Breakfast in een bijgebouw naast de woning op Dijkje 3 in
Renswoude nadat de gemeenteraad op 3 november jl. de vereiste verklaring van geen
bedenkingen heeft afgegeven.
Ter inzage
De verleende omgevingsvergunning ligt met ingang van 19 november 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.
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 bestuursrechter van de rechtbank,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 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

Ontwerpbesluit wijzigen bouwvlak Arnhemseweg 6
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om het bouwvlak ten behoeve
van het agrarisch bedrijf op het adres Arnhemseweg 6 te Renswoude te wijzigen. Dit
ten behoeve van het uitbreiden van een rundveestal op dit perceel.
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 19 november 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.
Belanghebbenden kunnen tot 31 december 2020 hun zienswijze over dit ontwerpplan
kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Dit kan naar keuze schriftelijk of
mondeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:
Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 8
3927 ZL Renswoude
Een mondeling zienswijze kan worden ingediend door binnen de genoemde termijn een
afspraak te maken met mevrouw E. Zech.
Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (0318 – 57 81 50/ e.zech@renswoude.nl)

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 Rechtbank MiddenNederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 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)

Renswoude, 18 november 2020
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Onderzoek naar toekomstbestendige werklocaties
De provincies Gelderland en Utrecht hebben de regio opdracht gegeven om afspraken te
maken over hoe om te gaan met de werklocaties. Gemeente Renswoude werkt hiervoor samen
met 7 andere gemeenten binnen Regio FoodValley. Via een enquête willen we de huidige stand
van zaken op onze werklocaties in beeld brengen. We vragen ondernemers in Renswoude om
aan deze enquête mee te werken.
Toekomstbestendige werklocaties in FoodValley
Ruimte wordt steeds schaarser door de druk van wonen, werken en natuur. Tegelijk moeten
ook klimaatdoelstellingen worden gehaald. Hoe zorgen we voor een zo aantrekkelijk mogelijk
vestigingsklimaat voor onze ondernemers? Hoe gaan we om met onze bestaande terreinen?
Hoe zorgen we samen voor werklocaties die aansluiten op de behoefte van ondernemers? En
als we willen uitbreiden, waar kan en willen we dat nog? Om dit duidelijk te krijgen vragen we u
mee te werken aan de enquête.
Enquête
We horen heel graag hoe u aankijkt tegen uw vestigingslocatie en de (toekomstige)
ruimtebehoefte van uw bedrijf. En welke invloed heeft de coronacrisis daar bijvoorbeeld op?
Ook horen we graag welke verwachtingen en ideeën u over uw eigen bedrijf en uw huidige
pand/kavel heeft. Uw input vormt een belangrijke bouwsteen voor gemeentelijk en regionaal
beleid; een mooie kans om invloed uit te oefenen op beleid dat u rechtstreeks raakt.
Link naar enquête: https://www.enquetesmaken.com/s/cf2adbe
U kunt de enquête invullen tot 1 december 2020
Resultaten input voor regionaal en gemeentelijk beleid
De gemeenten in de FoodValley stellen vervolgens een visie op toekomstbestendige
werklocaties in de regio op. Zo kunnen we werken aan een goed vestigingsklimaat en
passende vestigingslocaties voor onze bedrijven. Uw deelname aan de enquête is waardevol
en stellen we zeer op prijs.
Adviesbureau Stec Groep verwerkt de gegevens
Uiteraard worden alle antwoorden anoniem (en volgens AVG-richtlijnen) verwerkt. Het invullen
van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. In de Heraut houden wij u op de hoogte over de
resultaten en de ontwikkeling van de regionale visie op toekomstbestendige werklocaties.
Succes met en hartelijk dank voor het invullen! En heeft u vragen dan kunt u deze stellen aan
Adviesbureau Stec, l.meuleman@stec.nl
Deze enquête staat los van de ontwikkelingen op Groot Overeem II en is daarom geen registratie
voor aanmelding of inschrijving.

Renswoude, 18 november 2020
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ZWEMBAD ’T WILLAER SCHERPENZEEL:
TERUGBLIKKEN EN VOORUITKIJKEN
Voor openluchtzwembad ’t Willaer in
Scherpenzeel is op 29 augustus seizoen
2020 afgesloten. Toch hebben omwonenden
mogelijk gemerkt dat er nog volop wordt
gewerkt in het zwembad. Om weer helemaal
klaar te zijn voor het seizoen van 2021. Met
of zonder Corona, het zwembad blijkt van
maatschappelijk belang in Scherpenzeel en
de wijde omgeving.

MAATSCHAPPELIJKE ROL

In het afgelopen seizoen is opnieuw
gebleken dat het zwembad voorziet in een
maatschappelijke rol. Het biedt kinderen,
jeugd, gezinnen en ouderen ontspanning
en de mogelijkheid te (leren) zwemmen.
Ook bij Rabo ClubSupport hebben veel
mensen gestemd op het zwembad.
Uiteindelijk heeft dit €3.723,95 opgebracht.
Het bestuur van het zwembad, dat nog
versterking zoekt, bedankt iedereen hartelijk
voor zijn stem. Meer informatie staat op
www.zwembadscherpenzeel.nl.

TERUGBLIKKEN NAAR 2020

Door de lockdown kwam seizoen 2020 laat
op gang. Eerst met zwemmen voor de jeugd
van 8 tot en met 12 jaar. Al snel waren ook
de baantjeszwemmers weer welkom. Het
voldeed aan een behoefte. De reacties op
de facebook pagina waren uitgesproken
positief. De maximale leeftijd voor de jeugd
ging omhoog en uiteindelijk was iedereen
weer veilig welkom. Eind seizoen 2020
sloot het zwembad na meer dan 25.000
bezoekers de deuren.
VOORUITBLIKKEN NAAR 2021

Om in 2021 de deuren van het zwembad
weer te kunnen openen, wordt nu al hard
gewerkt. De baden krijgen een nieuwe
coating. De coating zorgt dat de baden
waterdicht blijven én voor hygiëne doordat
vuil zich minder goed kan hechten.
Voordat de nieuwe coating kan worden
aangebracht wordt de oude laag door
middel van zandstralen verwijderd. De
verwachting is dat het zandstralen nog tot
eind November duurt en kan hoorbaar zijn
in de omgeving van het zwembad.

BAZAAR RENSWOUDE: €19.000,De bazaarweek van de Hervormde
Gemeente Renswoude heeft ruim €19.000,opgebracht. De opbrengst is bestemd voor
het restauratiefonds van de Koepelkerk.
Dit jaar kon u voor het eerst uw versproducten
en warme maaltijden bestellen en afhalen
via de Drive-in bij Rehoboth! Daarnaast was
het de hele week een gezellige drukte in
de kringloopwinkel. Deze is wekelijks open
op donderdag, vrijdag en zaterdag, en ook
deze opbrengst komt ten goede aan het
onderhoud van de Koepelkerk.
Als extra willen we via deze weg graag alle
vrijwilligers bedanken! Zonder jullie inzet
was dit niet mogelijk!
De verloting van de winkelwagen is gevallen
op lotnummer: 914
Via https://hervormdrenswoude.nl/bazaar
kunt u de uitslagen van de dienstenveiling
bekijken en ingelogde leden kunnen
nagenieten van de foto’s.
De bazaarcommissie
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GLAZEN
SCHUIFWANDEN

monebeijer.nl

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

* ZONNESCHERM
* ROLLUIK
* MARKIEZEN
SCREENS HORREN
ROLGORDIJNEN
*
*
*
* HOUTEN JALOEZIEËN * PLISSEGORDIJNEN
EMPATER23@GMAIL.COM | 06 416 313 97
SPIKHORST 6 | RENSWOUDE

BEDANKT VOOR DE STEUN VOOR
ORANJEVERENIGING RENSWOUDE MET
DE RABO CLUBSUPPORT!
Bedankt dat je de moeite hebt genomen
om te stemmen op onze vereniging
tijdens de Rabo Clubsupport. We hebben
beloofd het geld te gebruiken voor de
senioren/kraaienmaaltijden en dat gaan
we dan ook gelijk doen. Voor 12 december
kunnen ouderen zich opgeven voor een
thuisbezorgde maaltijd van Restaurant
De Hof en online bingo. Opgeven kan via
info@ovrenswoude.nl en er is een maximum
van 100 personen.

16 DECEMBER KRAAIENMAALTIJD
THUIS EDITIE
De maatregelen rondom het coronavirus
maken het onmogelijk om een gezamenlijke
kraaienmaaltijd te vieren. Nu lijkt het er
ook nog eens op dat alle feestdagen in
december met minder mensen samen
gevierd mogen gaan worden dan normaal.
Maar we missen de samenkomsten en
vooral het contact wel heel erg! Daarom
gaan wij als Oranjevereniging Renswoude
de Kraaienmaaltijd Kersteditie bij u
thuisbrengen.
Dat doen we op twee manieren. Als eerste
brengen wij het menu van Restaurant De
Hof bij u thuis om daarna online een bingo
te doen met bijbehorende prijzen. Opgeven
kan vanaf nu via info@ovrenswoude.nl tot
12 december of dat de inschrijving vol is.
Er is een maximaal deelnemersaantal van
honderd, wees dus op tijd met aanmelden.
Via deze weg hebben we dan ook gelijk het
juiste mailadres om de uitnodiging voor de
onlinebingo naar te versturen. Stuur in de
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mail ook uw adres en met hoeveel u thuis
bent voor de maaltijd. Omdat we door
de Rabo Clubkasactie een groot bedrag
hebben mogen ontvangen kunnen wij voor
100 deelnemers/leden deze kraaienmaaltijd
thuiseditie gratis aanbieden! We hebben zin
om met de mogelijkheden die momenteel
mogelijk zijn toch een gezellige avond van te
maken!

OLIEBOLLENACTIE VOOR ADULLAM GEHANDICAPTENZORG GAAT DIT JAAR
NIET DOOR
Helaas gaat de oliebollenactie voor Adullam
dit jaar, in verband met Covid-19, niet door.
Bij het bakken zijn teveel mensen betrokken
op locatie.

ACTIVITEITEN GAAN NIET DOOR
In verband met de aanscherping van de
regels gaan de activiteiten van de SWO-SR
in het Trefpunt voorlopig niet door, tenzij
anders vermeld. Mocht er weer een activiteit
opgestart worden dan leest u dit in de Heraut
of u krijgt hier bericht over van een van de
coördinatoren of de welzijnswerkers
De welzijnswerkers zijn van maandag tot en
met vrijdag telefonisch bereikbaar:
• Martine van Garderen 06 8377 5854
(woensdag en vrijdag)			
• Rianne van Ginkel: 06 5164 7525 (maandag,
dinsdag en donderdag)
U kunt ons ook mailen: info@swo-sr.nl of
bezoek onze website www.swo-sr.nl
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VERTREK HUISARTS MARIAN BUNNIK
Na ruim 12,5 jaar heb ik door
omstandigheden besloten te stoppen als
huisarts in Renswoude.
De laatste jaren in de praktijk zijn voor mij
moeilijk verlopen en ik had en heb zorgen
om de gezondheid van een aantal mensen
in mijn directe omgeving. Ik heb me helaas
de laatste jaren een aantal periodes ziek
moeten melden. Nu ervaar ik niet het gevoel
van vrijheid dat ik nodig heb om goed te
kunnen functioneren in mijn werk.

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

Voor overige specialisaties: bezoek onze website

www.henkschuurman.nl

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

LEERLINGEN ONS GENOEGEN
GESLAAGD VOOR EXAMEN

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE
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In Renswoude als dorp heb ik me thuis
gevoeld. De dorpse sfeer en mentaliteit
waren stimulerend. Het contact dat ik met de
patiënten heb gehad, heb ik als zeer prettig
ervaren. Gesprekken in de spreekkamer
en thuis verliepen gemoedelijk. Het is mijn
streven geweest om samen met u te zoeken
naar een goede oplossing voor uw vragen
en problemen. Er zijn vele momenten
geweest die ik als waardevolle herinneringen
meeneem. Via deze weg neem ik afscheid
en wil ik u van harte bedanken voor de fijne
samenwerking, uw openheid en vertrouwen.
Hopelijk lukt het u, met de mensen om
u heen, om invulling te geven aan deze
uitzonderlijke tijd met het coronavirus. Ik
wens u alle goeds, gezondheid en geluk.

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

Acht leerlingen van harmonievereniging Ons
Genoegen uit Renswoude hebben afgelopen
maand
met
succes
theorie-examen
gedaan. Vier van hen deden A-examen en
vier B-examen. Elise Hannewijk, Else Kool,
Lisanne van Dijk en Ruth van der Ham
slaagden voor hun A-diploma, Nathan

Bakker, Niels Hardon, Christiaan van ‘t Riet
en Wout-Jan Mooij voor hun B-diploma.
Later dit jaar zullen de geslaagden hun
praktijkexamen afleggen.

LEDEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING
OUD-RENSWOUDE
Hartelijk dank voor jullie stemmen op onze
vereniging bij de RaboClubsupport Actie
2020!
Jullie stemmen hebben de vereniging een
enorm bedrag opgeleverd!
Namelijk: € 1.576,28.
Ondanks dat we dit jaar geen activiteiten
hebben georganiseerd, hebt u zich een actief
lid of inwoner van Renswoude betoond!
Op internet kunt u alles oa terugkijken via
de volgende link: www.rabo-clubsupport.nl/
gelderse-vallei/resultaten/details/93549histver-oud-renswoude?hash=aaad9bFx

NICO TEUNISSEN BEDANKT NAMENS
DE VVD RENSWOUDE!
Tijdens de algemene ledenvergadering van
4 november is Nico Teunissen reglementair
afgetreden als bestuursvoorzitter van de
VVD Zuid Oost Utrecht. Nico was sinds
2011 betrokken in het bestuur van het
lokale VVD netwerk. De laatste 3 jaar was
hij bestuursvoorzitter van de VVD Zuid Oost
Utrecht, waarin naast de Renswoudse VVD
ook Veenendaal en Rhenen deelnemen. Nico
blijft betrokken bij het verder opzetten van
activiteiten voor de Renswoudse VVD.
Nico, namens de Renswoudse leden en
fractie van harte bedankt voor al je inzet!
Fractie VVD Renswoude
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VAN DE BIEB:
De bieb is open op dinsdagmiddag van 14.00
tot 17.00 u, of woensdagen van 14-20 uur,
(de avond openstelling is verplaatst) en op
vrijdagmiddag van 14.00-17.00 u.
EERSTE UUR: SPECIAAL UUR VOOR KWETSBARE EN/
OF OUDERE LEDEN

Helaas steekt het coronavirus weer vaker de
kop op, ook in de provincie Utrecht. Vanuit
de overheid zijn daarom tal van maatregelen
afgekondigd. Als Bibliotheek Z-O-U-T willen
wij kwetsbare leden graag helpen door
onze vestigingen op specifieke tijdstippen
alleen voor hen open te stellen. Daarom is
het eerste openingsuur gereserveerd voor
ouderen (60+) en kwetsbare personen.
Uiteraard is iedereen, jong én oud, welkom
tijdens de resterende openingsuren.

VOORLEESEXPRES

Renswoude - Gezinnen uit Renswoude met
kinderen in de leeftijd van 2 - 8 jaar die hulp
kunnen gebruiken bij taal en lezen kunnen
sinds kort terecht bij de VoorleesExpress.
Bij de VoorleesExpress komt een vrijwilliger
20 weken lang bij een gezin thuis om te
ondersteunen bij taal en lezen.
Samen lezen, kletsen, zingen of spelletjes
doen met het hele gezin om te laten zien hoe
je op een makkelijke manier taal en lezen
kunt stimuleren.
De VoorleesExpress Renswoude is een
samenwerking van de Bibliotheek Z-O-U-T en
de Gemeente Rensoude. We werken samen
aan een preventief passend taalaanbod voor
gezinnen. Taal is de sleutel naar meedoen,
leren en ontwikkelen.

de heraut
Het is de bedoeling dat de deelnemers deze
avond dit boek dan ook gelezen hebben en
een actieve bijdrage aan de bijeenkomst
leveren. De begeleiding van deze avond is
in handen van Leeskring De Passage uit
Renswoude. Het is niet mogelijk om hiervan
lid te worden, tenzij u Passage lid bent
en mannen zijn deze keer ook van harte
uitgenodigd.
Deelname is kosteloos, afgezien van de
kosten voor een kopje koffie of thee.
Aanmelden is noodzakelijk en kan
tot 13 november via evandenbrink@
bibliotheekzout.nl of in de bibliotheek.
Aanvang: 20.00 u., verwachte eindtijd
22.00 u. Wij hopen dat ondanks de Corona
maatregelen
deze
bijeenkomst
kan
doorgaan.
STOELYOGA 9 DECEMBER

WE HANTEREN DE VOLGENDE REGELS:

• Volg de aanwijzingen van het personeel en
instructieposters op.
• Kom zoveel mogelijk alleen of anders met
andere personen uit je huishouding.
• Handen reinigen bij binnenkomst is
verplicht.
• Houd 1,5 meter onderlinge afstand.
• Gebruik van winkelmandje is verplicht,
daarmee tellen wij het aantal bezoekers.
• Bezoekersstromen buiten en binnen
worden zoveel mogelijk gescheiden, in
afstemming met medegebruikers van de
locatie en de gemeenten.
We delen op meerdere plekken huisvesting
met anderen. 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.
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Ken je een gezin dat gebruik zou willen maken
van de VoorleesExpress? Of ben je een
vrijwilliger die graag een gezin wil helpen?
Neem dan contact op met de projectleider
via voorleesexpress@bibliotheekzout.nl.

Tijdens de Zoute Inval op woensdagochtend
9 december, van 10 tot 12 uur in de
Bibliotheek Z-O-U-T vestiging Renswoude,
verzorgt Liesbeth Faber een gratis
kennismakingsworkshop stoelyoga.

OPEN LEESKRING TIJDENS NEDERLAND LEEST 23
NOVEMBER

Liesbeth gaat kort in op wat yoga is. Daarna
gaan we zelf aan de slag met eenvoudige
staande en zittende oefeningen. Iedereen
kan meedoen. Uiteraard met inachtneming
van de voorschriften van het RIVM rondom
corona. Geïnteresseerd? Meld je dan aan per
mail: renswoude@bibliotheekzout.nl, per
telefoon: 0318-575151 of aan de balie van de
Bibliotheek.

Op Maandagavond 23 november is er de
mogelijkheid om in de bibliotheek een
zogenaamde Open leeskringbijeenkomst
bij te wonen. Deze is bedoeld om een
keer te ervaren hoe het is om lid te zijn
van een leeskring. Onderwerp van deze
leeskringbijeenkomst is het
boek dat
centraal staat tijdens Nederland leest:
Het Zwijgen van Maria Zachea door Judith
Koelemeijer. Dit boek kan vanaf 1 november
bij de bibliotheek worden afgehaald tijdens
openingsuren voor alle leden.

TEKENLES OP HEEL KLEINE SCHAAL (ZOLANG DE
CORONA-MAATREGELEN HET TOELATEN)

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 euro voor koffie of thee. Aanmelden
bij Riet via 06-41694308 of rietensteef@
gmail.com
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 (ZOLANG DE CORONAMAATREGELEN HET TOELATEN)

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 .
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.
GITAARLES IN DE BIEB

Tip van onze muziekleraar Marno Wieken:
vraag een gitaar aan de Goede Sint en kom
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dan op les in de bieb op dinsdag of vrijdag.
Gratis proefles boeken? Mail mwieken@
gmail.com of bel 06-42838117

overlijden van haar man Marcel. Dat was een
geweldige manier om zich te uiten en haar
verhaal te delen. Zo wisseldenvreugde en
verdriet elkaar af.

ADRES:

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

De meeste werken in de Bibliotheek zijn uit
haar beginperiode, omdat de afmetingen
het meest geschikt zijn voor deze ruimte.
Maar hier en daar tref je ook een groot werk
aan.

OPENINGSTIJDEN:

Dinsdag: 14 u. - 17 u.
(14 u.-15 u. ouderen en kwetsbaren)
Woendag: 14 u. - 20 u.
(14 u.-15 u. ouderen en kwetsbaren)
Vrijdag: 14 u. - 17 u.
(14 u.-15 u. ouderen en kwetsbaren)

EXPOSITIES IN BIBLIOTHEEK RENSWOUDE
20 november 2020 t/m 31 december 2020
Bibliotheek Renswoude.

Illbruck Pur FM330

NIJBORG Doos van 12 stuks
RIJG Stuntprijs €OP7,50= OP per bus

In de maanden november en december
exposeren Corrie Smit en Rian Monkhorst in
de bibliotheek van Renswoude.

(excl. BTW)

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48
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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CORRIE SMIT

In 2004 ging Corrie Smit met pensioen. Zij
werkte als leerkracht en gaf A.M.V. bij Ons
Genoegen in Renswoude. Al jaren maakte zij
traditionele quilts, maar omdat de handen
niet meer zo goed wilden en al dat doorpitten
te zwaar werd, is ze met de naaimachine
gaan werken. Ze begon droomdekentjes te
maken voor Stichting de Regenboogboom
en kleine troostdekentjes voor het
Meanderziekenhuis, totdat ze in 2012 op
het pad werd gezet van Marjon Hoftijzer,
een textielkunstenaar uit Harderwijk. Van
haar heeft ze les gehad in verschillende
technieken. De laatste jaren maakte Corrie
veel werken rondom de ziekteperiode en het

RIAN MONKHORST

Rian Monkhorst woont in Hoogland en
is muziekdocent. Naast het lesgeven,
huishouden en kinderen opvoeden is zij altijd
creatief bezig geweest. Haar materiaalkeuze
werd bepaald door wat er voorhanden was.
Nu is zij het meest bezig met stof, papier en
pen, aquarel en pen en glas in lood.
Zij beleeft er plezier aan om materiaal her
te gebruiken. Van oude kleding een nieuw
wandkleed te maken of oude stukken glas
te verwerken in een nieuw raam. Ook vindt
zij het leuk om te zien wat er met een idee
gebeurt als het in verschillende stijlen en
materialen wordt uitgevoerd. Een plaatje
wordt een ‘raam’, maar kan ook een kussen
of een aquarel worden.
Momenteel houdt Rian zich het meest met
glas bezig. Ze heeft een kleine werkplaats aan
huis waar ze zich kan terugtrekken om haar
ideeën uit te werken. Mocht je meer willen
weten of iets willen laten maken, dan kun je
contact met haar opnemen via de mail of de
telefoon. In de Bibliotheek in Renswoude zijn
haar adres en telefoonnummer te krijgen.
EXPOSITIES BEZOEKEN

Beide exposities zijn zeer de moeite waard
om te bezoeken tijdens de openingstijden
van vestiging Renswoude.
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handen van Gert v.d. Hoef
Bewoners De Kleine Meent

€75,00. Info (na 18.00 uur) 0318 - 57 29 30
De Gereformeerde kerk verkoopt geen kerstde heraut
bomen dit jaar.

de heraut
Jan van de Heetkamp legt uit dat men in
gebouw “Rehoboth” beschikt over de gele,
blauwe en grijze zaal en de clubs verdeeld zijn
in de zalen. Overal heeft men de beschikking
over een beamer, scherm en geluid. Zo kunnen
we ook digitaal muziek laten horen via Youtube
en de vrijdagavondclub kijkt ook weleens een
film. Tijd voor ontspanning is belangrijk. De
clubs kunnen ook een buitenactiviteit doen in
het kasteelbos, een speurtocht, bosspel etc.”

verschillende groepen binnen de jeugdclub
JEUGDCLUB “IMMANUËL” GAAT
eigenlijk
avonden
overop
3 alle
weken
uit.van de week actief”.
WEER STARTEN De volgende Heraut komt

Als ik met Jan van de Heetkamp praat over
Inleveren
dinsdag
december
vóór 19.00
uur.en wanneer die hun
die verschillende
groepen
Veel jongelui zullen
reikhalzend
uitkijken 11
naar
clubavond hebben is zijn reactie: “We werken
de start van Jeugdclub “Immanuël” van de
Uitgave: Ondernemersvereniging
Redaktie
en
uiteraard
met aanvangstijden en voor de
Koepelkerk
in Renswoude. Het isRenswoude
een club die
advertentieadres: Gerbert van Donselaar, Catharina Mossellaan 35
jongste groepen starten we iets eerder terwijl
al vele tientallen jaren bestaat en dus haar
3927 DM Renswoude Tel: 0318-571432 of 06-24507413
bij de
oudere jeugd de start van de clubavond
bestaansrecht
allang heeft bewezen.
startveertien
E-mail: heraut@destudio.biz
VerschijntDe
iedere
dagen
uiteraard wat later is. De aanvangstijden zijn:
van de jeugdclub was tenminste al ver voor de
maandag 17:45 –18:45 uur voor groep 5 van
tijd dat Jan van de Heerkamp jeugdouderling
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de basisschool; dinsdag 17:45 – 18:45 uur voor
werd en zich ging inzetten voor het wel en wee
groep 4 van de basisschool; dinsdag 18:45 –
van de jeugdclub.
20:00 uur voor groep 7 van de basisschool;
woensdag 18:30 – 19:45 uur voor groep 6 van
Jan van de Heerkamp is dan ook de man
de basisschool en vrijdag 19.30 – 21.00 uur
waar te terecht kunt met al je vragen over de
voor groep 8 van de basisschool en diegenen
jeugdclub. Jan legt uit dat er geen splitsing
die in de 1e klas van het voortgezet onderwijs
is in jongens en meisjes en dat de jeugdclub,
zitten”.
qua leeftijd, is onderverdeeld in een vijftal
Alle activiteiten spelen zich af in gebouw
clubs. “Gemiddeld zijn daar zo’n 15 tot 18
“Rehoboth”, niet zo vreemd wanneer je
kinderen. Kijkend over de hele week dan heb
bedenkt dat dit het verenigingsgebouw van de
je toch al gauw 80 tot 90 kids per week. Je
NH Kerk is en ook bij uitstek hiervoor geschikt
ziet ook vrijwel evenveel jongens als meisjes.
is.
Dankzij een vooraf gemaakte indeling zijn de

26

Om één en ander in goede banen te leiden
heeft elke club 3 leidinggevenden. “Het is ieder
jaar wel altijd een klus om voldoende mensen
te vinden. Er zijn veel activiteiten in de kerk
en veel mensen doen al vrijwilligerswerk. Dit
jaar was het redelijk snel geregeld. We hebben
een super leuke en enthousiaste groep aan
leidinggevenden”. Van de Heetkamp is daar
super blij mee en waardeert hun inzet. Er zijn
zelfs 2 leidinggevenden die al 7 jaar club geven,
dat is toch geweldig!

Immanuël”, geeft Van de Heetkamp aan.
Ook via de scholen worden de kinderen
benaderd. Wees welkom en neem vriendjes/
vriendinnetjes mee! Veel kinderen doorlopen
alle clubs. Je mag ook wisselen. Als je op de
maandag sport en moet trainen dan mag je in
overleg ook een groep hoger in leeftijd komen.
Wij zijn flexibel! Voor een heel clubseizoen
wordt € 10,- als eigen bijdrage gevraagd. De
rest van de kosten worden betaald door de
kerk.
De leiding krijgt steeds enthousiaste reacties
van kinderen, die het gezellig vinden om samen
bezig te zijn. Van de Heetkamp: “Voor ons als
kerk mooi om op een eenvoudige manier over
Jezus te vertellen!
Normaliter begint de jeugdclub in september,
na het weekend van de opening winterwerk.
Door de verbouwing van “Rehoboth” start
men nu na de herfstvakantie. Eind maart stopt
men.
Ook bij Jeugdclub “Immanuël” houdt men zich
aan de regels. Ouders en kinderen zijn, via
een brief, op de hoogte van de huidige Corona
maatregelen. Worden de regels aangepast
dan communiceert men dat gelijk per e-mail
of WhatsApp.

Tijdens de clubavonden wordt gestart met
gebed. Aan de hand van een methode van de
HGJB, leest men een Bijbelverhaal, waarna er
hier dieper op ingegaan wordt, door middel
van een vertelling of een verwerking. Het 2e
deel van elk clubuur wordt op een creatieve
manier ingevuld, door een
knutselwerkje (jongere kinderen)
of een spel. Tussendoor is er tijd
om even wat te drinken! “Ook
kinderen die niet (zo vaak) naar de
advocaten
kerk gaan, zijn van harte welkom”,
Echtscheiding
Boedelscheiding
Alimentatie
merkt Jan van de Heetkamp op. De
vrijdagavondclub is voor oudere
kinderen en dan is er wel meer tijd
Betaalbare deskundigen
voor ontspanning. Dan staat er
Informeer naar onze scherpe tarieven, en bel 0318 - 57 55 00
of rechtstreeks met Mr. Meure onder 0318 - 57 09 90
ook veel activiteiten zoals bosspel,
kampvuur, volleybal, schaatsen,
film kijken etc. op het programma.
De Hooge Hoek 4 - 3927 GG Renswoude - www.heijinkenmeure.nl
“Iedereen is welkom bij Jeugdclub

Heijink & Me ure
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Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie
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Wist u dat..
Wij middels echografie de
(meeste) klachten in beeld
kunnen brengen?
Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
0686870122
29
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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 j.dame 16 jaar. Pas graag op uw kinderen als u
(even) verhindert mocht zijn. Huisdieren zijn geen
enkel probleem. App of bel 0610 844593.
Bza jonge man 18 jaar. Help u graag met bijv. auto’s
wassen/tuin/blad verwijderen enz.
Rook niet maar werk wel! Bel of app gerust,
0638454250.
Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten, na
een telefoontje of appje komt ik ze bij u ophalen
0628449019

Bza Huish. hulp voor 1 x 4 uur per week. Heeft u het
druk of voelt het zo dan kom ik u graag helpen. Hou
absoluut niet van de Franse slag.
Info; 0647143678.
Zoals jullie misschien al gelezen hebben gaan wij de
showroom helemaal aanpakken. Dat betekend dat
we ruimte maken voor nieuwe deuren en kasten
Alle kasten, binnen en buitendeuren gaan voor een
kleine prijsje weg. Ook de showmodellen van het
buitendeurbeslag wordt vervangen. Kom eens kijken
of er wat bij zit voor je. Graag tot ziens.
Team Hubo Renswoude

Te koop: nieuwe Grisport s3 (wol gevoerd) bruine
werklaarzen, maat 45, 1x gedragen, iets te groot.
Tel/app : 06 36436240

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
* RENOVATIE
* ONDERHOUD

U kunt ons bereiken op:
06-20514111 / 06-30121808
Voor meer informatie of voor direct
een auto!
www.vanedekoeriers.nl

UITGAVE: Ondernemersvereniging Renswoude 
REDACTIE- EN ADVERTENTIEADRES: Esther Hoogstad, 0318 544 666
E-MAIL: heraut@ondernemersverenigingrenswoude.nl | Verschijnt iedere 14 dagen (woensdag)
FOTO’S OMSLAG: MARNIX VAN ‘T RIET | WWW.RIETFOTO.NL 

GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 26 NOVEMBER
VÓÓR 19.00 UUR
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Renswoude

