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Gemeentenieuws (13 januari 2021)
Het nieuwe jaar is begonnen!
Daarmee kunnen we het bijzondere pittige jaar achter ons laten en fris
beginnen. Persoonlijk zie ik het helemaal zitten met 2021! Het is het
laatste volledige jaar van deze collegeperiode en samen met de raad en
de wethouders staan we voor keuzes die impact hebben voor onze
ruimte. Keuzes voor de toekomst. Bijvoorbeeld over woningbouw: waar
en hoeveel woningen? Maar ook over de invulling van
energieopwekking: waar, hoe en het draagvlak. En over hoe en wanneer
we weer kunnen opstarten en samenleven als we gevaccineerd zijn
tegen het COVID-virus. Gelukkig kunnen we dit in politiek Renswoude in
een goede sfeer doen. Wat waardevol is dat! Het wordt vast een
boeiend, maar ik hoop ook een bloeiend jaar. Er staan mooie perspectiefrijke zaken voor ons:
We hopen dat ons brandweerkorps voor de zomervakantie de nieuwe brandweerkazerne in
gebruik kan nemen en al hebben we met zoveel onzekerheden geen voorbereidingen kunnen
doen voor het jubileum van het 700-jarig bestaan van Renswoude, is dit natuurlijk wel een
mooi feit; van harte gefeliciteerd allemaal! Wellicht kunnen we dit bijzondere jubileum later dit
jaar nog vieren. Met de vaccinaties in het vooruitzicht hoop ik dat we komend jaar toch ook al
weer mooie ontmoetingen kunnen hebben.
Het is in Renswoude een traditie om elkaar te treffen in de eerste week van januari bij de
nieuwjaarsmarkt in De Hokhorst. Dat lukt dit keer niet, we hebben wel een kleine terugblik op
2020 in beeld gebracht. Deze is te zien op www.renswoude.nl en op de Facebookpagina van de
gemeente. U kunt in dit filmpje ook kennismaken met onze eerste kinderburgemeester:
Daantje Kluts. Samen met haar hoop ik zaken die belangrijk zijn voor de kinderen van
Renswoude te bespreken en te bezien of we daar samen actie voor kunnen ondernemen. Wij
zullen dan ook samen bij bijzondere gelegenheden aanwezig zijn.
We leven in een roerige tijd, wij zitten midden in een lockdown, werken thuis, kinderen krijgen
thuis les en we zijn in afwachting van de vaccinaties. We hebben (te)veel besmettingen.
Quarantaines, ziek zijn, binnen blijven.... het heeft een stevige impact op ons leven. Er zijn
mensen die de muren op zich af voelen komen en mensen die in grote problemen verkeren
vanwege gesloten bedrijven. De term “hou vol” klinkt intussen erg afgezaagd, zeker als de
problemen zo groot zijn. Toch hoop ik van harte dat het perspectief van de vaccinaties u
kracht biedt om mentaal overeind te blijven. Schroom niet om hulp te vragen. Bij uw buren,
familie of bij de gemeente. Als eerste overheid willen we u graag ondersteunen met praktische
zaken en met u meedenken waar we kunnen. 2021 is het jaar van de hoop. Het jaar met
perspectieven. En die zijn er. Wat kunnen we dat goed gebruiken!!
Ik wens u allen een perspectiefrijk, gezond en liefdevol 2021

Bereikbaarheid gemeente
In verband met de maatregelen rond het coronavirus is de bereikbaarheid van de gemeente
aangepast. Waar mogelijk, werken de medewerkers vanuit huis. We doen ons best de
dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan. U kunt ons op de volgende manieren
bereiken:
Burgerzaken:
De afdeling Burgerzaken is beperkt open en werkt alleen op afspraak. Voor het maken van een
afspraak kunt u tussen 9.00 en 11.00 uur bellen naar 0318-578151 / 0318-578155 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.
Digitaal vergaderen gedurende de coronacrisis
De vergaderingen kunnen via onze website (www.renswoude.nl) live gevolgd worden, zowel
d.m.v. geluid als beeld. Bij commissievergaderingen waren wij het gewend dat initiatiefnemers
of andere betrokkenen of belanghebbenden bij vergaderpunten konden aanschuiven. Dat is nu
uiteraard niet het geval. Wij zullen zoveel mogelijk de betrokkenen persoonlijk benaderen om
hun reactie schriftelijk in te laten sturen. Indien u niet benaderd bent, maar u wilt toch
meepraten, dan kunt u zich melden bij de griffier, de heer M.H.T. Jansen via
m.jansen@renswoude.nl.

Collectevergunningen
31-01 t/m 06-02 Hersenstichting
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl

Groet van uw burgemeester, Petra Doornenbal
Renswoude, 13 januari 2021
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Vergadering gemeenteraad 19 januari 2021
Op dinsdag 19 januari a.s. vergadert de gemeenteraad. Deze openbare vergadering
vangt aan om 19.30 uur en kan, zoals hiervoor beschreven, digitaal gevolgd worden.
Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Installatie Kinderburgemeester
4. Spreekrecht burgers/ rondvraag raadsleden
5. Vaststelling verslag en besluitenlijst van de openbare vergadering op 8
december 2020
6. Ingekomen stukken en mededelingen

Daantje Kluts eerste kinderburgemeester van Renswoude.
De 10-jarige Daantje Kluts is de eerste kinderburgemeester
van de gemeente Renswoude. Daantje, die tijdens een
groepssollicitatiegesprek gekozen werd uit drie kandidaten,
gaat het 'ambt' bekleden voor de duur van een jaar. Volgens
burgemeester Doornenbal viel zij op door haar filmpje
waarin zij haar sollicitatie vorm gaf en doordat Daantje haar
ideeën omzet in uitvoering. Zo heeft zij bijvoorbeeld haar
oproep om goed te zijn voor elkaar zelf omgezet in een collecte die zij deed voor de
kinderen die in nood zijn door de brand op het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. ‘Ik
word daarvan heel warm van binnen!’

Hamerstukken
7. Raadsvoorstel inzake kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2022

Daantje wordt op dinsdag 19 januari a.s. tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd.

Debatstukken
8. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Utrechtseweg 11
9. Raadsvoorstel inzake beleid perifere detailhandel vestigingen regio Foodvalley
10. Sluiting

Raadscommissievergadering 26 januari 2021
De concept-agenda voor de komende raadscommissievergadering van 26 januari a.s.
is door de agendacommissie nog niet vastgesteld. Omdat er geen Heraut meer uitkomt
vóór die vergadering, wordt u verzocht de website van de gemeente in de gaten te
houden voor berichtgeving over het doorgaan van deze vergadering en over de
agendapunten.

Inleveren grof tuinafval
Vanaf januari 2021 kunnen inwoners van de gemeente Renswoude hun grof tuinafval
(takken, stronken etc.) gratis kwijt op de gemeentewerf (Molenstraat 12). Vanwege de
corona-maatregelen kunt u uw afval enkel op vrijdagen en één keer per maand op
zaterdag aanbieden nadat u hier telefonisch een afspraak voor hebt gemaakt via 0318578150.

Renswoude, 13 januari 2021
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In een Nieuwjaars-videoboodschap van burgemeester Petra Doornenbal, die op
www.renswoude.nl staat, stelt Daantje zich aan u voor.

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
• Saho,O. – 31-12-2020;
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.

Renswoude, 13 januari 2021
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Wijziging inzameling PMD
PMD is een afkorting voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen (blik) en
Drinkpakken. Vanaf heden zal het PMD wat in zakken bij de hoogbouw en andere
complexen wordt ingezameld wekelijks op dinsdag worden ingezameld.
Zorg ervoor dat de verpakkingen helemaal leeg en schoon zijn. Op www.acvafvalkalender.nl of in de ACV app, onder ‘Welk afval waar’, vindt u welke verpakkingen
bij het PMD mogen.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
1) Barneveldsestraat 39: kappen 2 populieren; activiteit ‘kappen’ (ingediend op 17
december 2020);
2) Catharina Mossellaan 6: nieuwbouw vrijstaande woning; activiteit ‘bouwen’
(ingediend op 17 december 2020);
3) Scholeksterweide 1: bouw van dakopbouw garage en veranda; activiteit ‘bouwen’
(ingediend op 2 december 2020);
4) Kooiweg 18: inrichten kleinschalige nevenactiviteit; activiteit ‘afwijken
bestemmingsplan’ (ingediend op 23 december 2020);
5) Buursteeg 4: kappen 25 beuken; activiteit ‘kappen’ (ingediend op 23 december
2020);
6) Barneveldsestraat 40d: nieuwbouw vrijstaande woning; activiteit ‘bouwen’
(ingediend op 23 december 2020).

Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
1) Dijkje 3: plaatsen tijdelijke woonunit en tijdelijke paardenstal/schuurtje; activiteit
‘bouwen’ (verzonden op 8 januari 2021);
2) Utrechtseweg 3a: realiseren zwembad; activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’
(verzonden op 8 januari 2021).
Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling
Fysiek Domein, taakveld VTH van het gemeentehuis van Renswoude (op afspraak).
Bent u belanghebbende 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 treedt in werking met ingang van de dag
na de genoemde verzenddatum. 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 meer informatie: tel. 0318-578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl

Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en worden beoordeeld. Zodra hier een besluit
op is genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar
worden ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient
daarom uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er
binnen enkele weken of maanden een besluit hierover zal worden genomen en
bekendgemaakt. Alle aanvragen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Fysiek
Domein, taakveld VTH van het gemeentehuis van Renswoude en is alleen op afspraak
in te zien. Afspraak maken kan via onderstaande contactgegevens.
Voor meer informatie: tel. 0318- 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl

Renswoude, 13 januari 2021
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GROEN LICHT VOOR EXTRA
CULTUUREDUCATIE IN BASISONDERWIJS
VOOR DE 377 BASISSCHOLEN IN DE PROVINCIE
UTRECHT IS DE KOMENDE VIER JAAR JAARLIJKS
RUIM € 1.200.000,- SUBSIDIE BESCHIKBAAR VOOR
HET VERSTERKEN VAN HUN CULTUUREDUCATIE. DE
PROVINCIE UTRECHT EN NEGEN GEMEENTEN DOEN EEN
INVESTERING IN HET PROGRAMMA ‘CULTUUREDUCATIE
MET KWALITEIT’. DIT GELD WORDT DOOR HET FONDS
VOOR CULTUURPARTICIPATIE VERDUBBELD. MET DIT
BUDGET KUNNEN LEERKRACHTEN DE CREATIEVE
ONTWIKKELING VAN HUN LEERLINGEN EEN BOOST
GEVEN.

Wij wensen alle bewoners van Renswoude
een gezegend en voorspoedig nieuwjaar

maar ook ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Dat
doet de provincie om gelijke kansen voor alle
kinderen te ondersteunen. Cultuureducatie
is daarbij onmisbaar. Leerlingen ontwikkelen
de 21e eeuwse vaardigheden, die ze nodig
hebben om problemen op te lossen en hun
plek in te nemen in de maatschappij.
In samenspraak met Kunst Centraal hebben
in het kader van ‘Cultuureducatie met
Kwaliteit’ negen grotere gemeenten met
alle scholen in de gemeente hun lokale
ambities geformuleerd. Kunstenhuis Zeist /
De Bilt, Aan de Slinger in Houten, DE KOM in
Nieuwegein, IDEA Soest, Leerorkest Stichtse
Vecht, School en Cultuur in Veenendaal,
SamenDoen in Vijfheerenlanden en KUVO
in Woerden legden hun oor te luisteren bij
de scholen in hun gemeente en sluiten daar
met een gedegen en ambitieus programma
op maat bij aan. Kunst Centraal, Landschap
Erfgoed Utrecht en Het Filiaal theatermakers
bieden daarnaast de scholen in alle overige
gemeenten de kans om hun cultuureducatie
te versterken.

“Een ambitieus en gedegen plan”, noemt het
Fonds voor Cultuurparticipatie de invulling
die Kunst Centraal en Landschap Erfgoed
Utrecht met negen culturele instellingen
en Het Filiaal theatermakers geven
aan de derde periode ‘Cultuureducatie
met Kwaliteit. Dit programma is een
verdieping op het basisprogramma voor
cultuureducatie. Via het basisprogramma
beleven leerlingen in de provincie Utrecht
jaarlijks professionele kunst en cultuur in hun
Meer info:
lokale culturele omgeving. ‘Cultuureducatie
mirjam.de.heer@kunstcentraal.nl
met Kwaliteit’ biedt scholen en gemeenten
T: 06 - 25002205
ook de kans om individuele doelen op het
gebied
van
cultuureducatie
te
verwezenlijken.
Scholen
verankeren
cultuureducatie
in hun beleid en curriculum,
advocaten
werken intensiever met culturele
instellingen,
vergroten
de
Echtscheiding
Boedelscheiding
Alimentatie
deskundigheid van leerkrachten
en verbinden cultuureducatie met
Betaalbare deskundigen
andere vakken of leergebieden,
Informeer
naar
onze
scherpe tarieven, en bel 0318 - 57 55 00
zoals
taal, wereldoriëntatie,
of rechtstreeks met Mr. Meure onder 0318 - 57 09 90
techniek en burgerschap.

Heijink & Me ure

DE BESTE WENSEN VOOR 2021!
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U kunt ons bereiken op:
06-20514111 / 06-30121808
Voor meer informatie of voor direct
een auto!
www.vanedekoeriers.nl

De provincie Utrecht subsidieert
niet alleen het basisprogramma,

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

TOT 19 JANUARI IS DE BIBLIOTHEEK ZOUT GESLOTEN.
EVENTUELE VERLENGING NAV VERLENGING VAN DE
HUIDIGE LOCKDOWN MELDEN WIJ OP ONZE WEBSITE.

v

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

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

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

Juridische hulp
voor het mkb
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsovernames
Arbeidsrecht
Contracten maken en beoordelen
Ondernemingsrecht
Huurrecht
Incasso’s

Neem vrijblijvend contact op met mr. M. Rebel.

adres Vendelier 81

3905 PD Veenendaal
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post Postbus 649

3900 AP Veenendaal

Gelukkig kunnen er wel van tevoren
gereserveerde materialen worden afgehaald
in de diverse vestigingen (zie daarvoor
onze website). Voor Renswoude is dat op
woensdagen tussen 12 en 18 u. Als u bericht
hebt ontvagen dat er materialen klaar staan
bent u welkom deze op te komen halen.

EEN NIEUWE APP: TIJDSCHRIFTENBIEB

Lees tijdschriften op je telefoon of tablet.
Van AutoWeek tot Yoga Magazine. De app is
gratis als lid bent van de Bibliotheek!
Welke tijdschriften vindt u allemaal in deze
app? World of Culture, Ariadne at Home,
AutoWeek, De Wereld van Wandelen, Eigen
Huis & Interieur, Flair, Happinez, Happi.kidz,
Margriet, Nouveau, Psychologie Magazine,
Steden!, Story, Viva,Vrij Nederland en Yoga
Magazine.
BOEK AAN HUIS

Ook
kunt
u
via
onze
website
verrassingspakketten aanvragen of ons
mailen met uw wensen, wij doen er graag
ozzeel mogelijk aan om u van voldoende
leesvoer te kunnen voorzien.
In deze tijden mag u 20 materialen op uw pas
hebben en alles wordt verlengd of uitgeleend
tot 26 januari. Per pas kunnen 5 materialen
worden aangevraagd. Bij problemen neem
contact op.
INLEVEREN

Boeken enz. kunt u tussendoor in onze
brievenbus inleveren m.u.v. rondom Oud en
Nieuw, dan zit de bus dicht.
ONLINE BIBLIOTHEEK

Als lid kan je e-books en luisterboeken
lenen en luisteren via onlinebibliotheek.
nl. De online bibliotheek biedt ruim 32.000
e-books en 4.300 luisterboeken.
Nog geen lid? Online aanmelden kan.
Kijk voor de voorwaarden op onze
abonnementenpagina.

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
Alle overige activiteiten liggen voorlopig stil
tot 19 januari 2021.
Vragen? Onze klantenservice is dagelijks van
10:00 - 16:00 bereikbaar op 0343-760020

BEDANKT!
Graag wil ik een ieder bedanken voor de
felicitaties welke ik, kaarten, telefoontjes en
bezoek, mocht ontvangen ter gelegenheid
van mijn 100ste geboortedag.
Hierdoor kreeg deze dag, ondanks de
Corona, toch een feestelijk tintje en daarvoor
mijn hartelijke dank.
Met vriendelijke groet,
Jo Geneuglijk.

tel 0318 24 83 05
mail m.rebel@vanbraakjuristen.nl
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Beste klant,

Nu de maatregelen zijn aangescherpt moeten ook
wij onze winkel sluiten. Niet getreurd, u kunt bij ons
bestellen en afhalen zodat wij u op deze manier toch
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ACTIE KERKBALANS 2021
Op D.V. 16 januari start de Actie Kerkbalans
2021. In die week zullen een groot aantal
vrijwilligers de enveloppen bij de kerkleden
langsbrengen, welke zij een week later weer
bij u zullen ophalen.
Voor de campagne van 2021 luidt het thema
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
Maar waarvoor geeft u eigenlijk? Kerkbalans
is een belangrijke inkomstenbron voor onze
kerken. De opbrengsten hiervan worden
gebruikt voor predikant kosten, onderhoud
gebouwen, het bezoeken van ouderen en
zieken, pastorale projecten, de organisatie
van jeugdactiviteiten en nog veel meer.

Op deze manier kunnen onze kerken in
Renswoude van waarde blijven, voor u en
voor anderen. De Bijbel zegt er dit over (2
Korinthe 8:12): “Als u bereid bent mee te
doen, wordt niet verwacht dat u geeft van
wat u niet hebt, maar van wat u hebt”.
Meer hierover kunt u lezen op de websites:
www.pkngereformeerdekerkrenswoudeederveen.nl of www.hervormdrenswoude.nl.
We roepen onze leden op om te geven aan
de kerk. Van harte bij u aanbevolen door
de colleges van kerkrentmeesters van de
Gereformeerde Kerk en de Hervormde
Gemeente Renswoude.

van dienst kunnen zijn. Ook bezorgen behoord tot
de mogelijkheden.
Wij zijn te bereiken via telefoon: 0318-572317, mail:
info@huborenswoude.nl en WhatsApp: 06-34191710.
Op onze website kunt u ook terecht, let op de site is
niet helemaal actueel.
Team Hubo van Deelen
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SENIOREN MISSEN CONTACT EN
GEZELLIGHEID
Bij
De
Zonnebloem,
afdeling
RensScherWoude mist men z’n gasten
maar ook de Zonnebloemgasten missen de
activiteiten bij De Zonnebloem. Dat wordt wel
duidelijk wanneer je meegaat met de mensen
die nu, ter gelegenheid van de Kerstdagen
voor die gasten van de Zonnebloem hen een
attentie komt aanbieden, een kleine pleiter

de heraut

op de wonde voor alles wat men dit jaar,
vanwege de Corona perikelen heeft moeten
missen.
Ook de vrijwilligers missen hun contacten
met de gasten, het ophalen en thuisbrengen,
het begeleiden en samen genieten van
bijvoorbeeld een leuke bingomiddag met
natuurlijk eerst een lekker kopje koffie met
iets lekkers, tussen de bedrijven door een
hapje en wie weet ook nog een leuk prijsje in

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

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

wil het
NIJBORG Niemand
koud hebben!
RIJG Diverse Master heaters
op voorraad!

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

www.henkschuurman.nl

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48

bouwkundig
ontwerpbureau
henk schuurman bv
WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE
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BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

de wacht slepen. En ja, het optreden van een
koor, met tussen die leden misschien zelfs
ook nog een bekende, viel steeds in de smaak
want ja, tussendoor is er altijd tijd voor een
praatje, even gauw de laatste nieuwtjes
vergaren, maar soms ook luisteren nog de
problemen die hier of daar zijn ontstaan.
En ja, naast die gezellige middagen met soms
leuke en soms ook leerzame activiteiten. Het
hoogtepunt van het jaar was steeds weer
opnieuw de Kerstviering, het samen zingen
van Kerstliederen, een Kerstverhaal en niet te
vergeten het gezellige en bijzonder smaakvolle
diner in Partycentrum “Boschzicht”.
Zo maar een kleine opsomming van wat er
in zo’n jaar allemaal te beleven was, maar ja,
2020 maakte het zo anders. Het werd abrupt
de kop ingedrukt door het Coronavirus en
ineens kon er niets meer en dus ontmoette
men elkaar niet meer, was men ineens een
stuk gezelligheid kwijt en werd het ineens een
stuk stiller voor velen. Zeker alleenstaanden,
want ja ben je nog met z’n tweeën dan heb
je nog aanspraak aan elkaar. Vandaar ook
dat “De Zonnebloem” in dit lastige jaar niet
vergeet. Zo bezorgde men bijvoorbeeld
een leuke bos bloemen, ontving met rond
Sinterklaas een speculaaspop en was er rond
Kerst een hele feestelijke en leuk gevulde tas
voor Zonnebloemgasten en ja was je met z’n
tweeën dan kreeg je er zelfs twee.
Wat een verrassing merkt mevrouw Koolhaas,
die met haar man aan de Lijsterbeslaan
woont, als Theo Nieboer met twee feestelijke
tasjes aan de deur staat. “Ja, wij hadden met
Kerst wat georganiseerd maar je begrijpt, dat
hebben we helaas af moeten blazen. In de
achterliggende maanden hebben we twee
achterkleinkinderen gekregen en ja, ook die

hebben we helaas nog niet kunnen zien”. De
heer en mevrouw Koolhaas vinden de geste
van de Zonnebloem bijzonder en ook erg leuk
en dus bedanken ze Theo heel hartelijk. Theo
geeft nog maar snel duidelijk aan dat het van
de Zonnebloem is.
In de tasjes voor de gasten zit bijvoorbeeld
een Amaryllis, kerstbrood en roomboter
en mooi met de hand gemaakt doosje met
twee bonbons, sinaasappels e4n een mooie
kerstkaart, gemaakt door scholieren. Ook
aan de vrijwilligers heeft De Zonnebloem
gedacht, want ook voor hen was er een leuke
kerstattentie. Die attenties gingen naar zo’n
80 Zonnebloemgasten en 40 vrijwilligers en
ook die konden de geste best waarderen.
“Wij hebben het uitje naar het tuincentrum
gemist, met elkaar pannenkoeken eten, en de
gezellige middag voor de ziekendag”, zo legt
bestuurslid Annet Eskes uit.
Gelukkig proberen de vrijwilligers, waar
mogelijk, contact te houden met hun
gast. Maar het gemis van de gezamenlijke
activiteiten blijft.
“We hopen in het nieuwe jaar weer actief te
blijven maar ook een Nieuwjaarsbijeenkomst
zal er nog niet in zitten. En dan moeten we
ook nog op zoek naar een nieuwe locatie
omdat onze prettige samenwerking met
“Boschzicht” stopt door de verkoop van het
pand.
Laten we hoopvol naar het nieuwe jaar
uitzien!”, zo besluit ze.
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SWO DEELT UIT
In deze voor velen en in het bijzonder
senioren hele lastige tijd, vanwege de
Corona problemen, vergeten de mensen
van de Stichting Welzijn en Ondersteuning
in Scherpenzeel en Renswoude de inwoners
niet.
Ook daar beseft bestuur en welzijnswerkers
dat het voor veel mensen een moeilijke
situatie is omdat al die leuke dingen die
mensen in Scherpenzeel en Renswoude
organiseerden ineens geen doorgang
kunnen vinden, afgelast moesten worden.

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie
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Wist u dat wij middels
echografie (bijna) alle
klachten in beeld kunnen brengen?
Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
www.fysio-vallei.nl

Zo organiseerde SWO sportieve activiteiten
als zwemmen, fietsen, maar ook sjoelen,
klaverjassen etc. Van tijd tot tijd was er een
interessante lezing over bijvoorbeeld het
landschap van de Utrechtse Heuvelrug,
kwam een dame al zingend vertellen over
haar werk als ambtenaar van de burgerlijke
stand, kon men kijken of zelf even meedoen
tijdens een demonstratie volksdansen , was
er een mooie modeshow, de Oranjebingo,
de dag van de ouderen en niet te vergeten
het gezellig en bijzondere Kerstdiner met
de ene keer een optreden van een koor
uit Woudenberg of een kerstverhaal en
natuurlijk, ter afsluiting, een gezellig en ook
heel smaakvol Kerstdiner.
En ja, ook bij SWO beseft men heel goed dat
veel mensen nu weinig contacten hebben,
zich waarschijnlijk eenzaam voelen en
gewoon een stuk gezelligheid en aandacht
moeten missen.

voor de mensen kunnen doen. Corona
maakte dat onmogelijk. Natuurlijk denken
we wel aan ze en vandaar dat we dan ook,
rond Kerst, een kleine attentie hebben
bezorgd. We wilden ze toch even een hart
onder de riem steken”.
Door zo’n 55 vrijwilligers is bij ruim 1.900
senioren in Scherpenzeel en Renswoude die
attentie, bestaande uit een potje tokkelroom
met daarop het logo van SWO en een zakje
met bonbons overhandigd.
Vlak voor de Sinterklaas werden de
vrijwilligers verrast met een speculaaspop.
Henk Rijnders: “Op deze manier willen we
aangeven dat we toch aan iedereen binnen
SWO denken. Nee, we vergeten ze niet in
deze moeilijke tijd”.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat
de wethouders Van Dijk uit Scherpenzeel
en Wijs uit Renswoude op een bepaald
adres die attentie zouden overhandigen
aan een van hun inwoners maar vanwege
Corona hebben ze daar vanaf gezien. In
Scherpenzeel overhandigde welzijnswerker
Rianne van Ginkel samen met haar kinderen
Anne en Chiel die attentie bij mevrouw
Willems, die deze geste best kon waarderen.
Het uitreiken van de attenties in
Scherpenzeel en Renswoude is mede
mogelijk gemaakt door de Stichting
Vrienden van de SWO.

SWO bestuurslid Henk Rijnders is heel
duidelijk: “We hebben als SWO heel weinig
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Parkietjes
Hage Nap
Molenstraat 10a
3927 AC Renswoude
Tel:
0318 - 57 35 38
Mob: 06 - 149 636 02
info@napschilderwerken.nl
www.napschilderwerken.nl

binnen- en buitenschilderwerk
glasweefsel-, behang- en sauswerk
beglazing
meerjarenonderhoudsplan schilderwerk
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Zoekt u hulp om uw huis iedere week lekker schoon
en fris te hebben?
Kunt u contact met mij opnemen 0647143678.
Ik werk netjes, goed en met veel plezier!
Voor 3-4 uur per week.
Hoekhuis met garage te huur voor 1jaar vanaf half
februari. Op Munnikenweg 98 veenendaal
Tel 0622573725

Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten?
Na een telefoontje of appje kom ik ze bij u ophalen
Tel 0628449019
29-jarige vriendelijke, alleenstaande man zkt
2-kamerappartement omgeving
Renswoude/Veenendaal voor ca. € 850 pm.
Bereikbaar op: 06-39560525

Oppashulp bza 16 jaar. Voor tijden die we in
overleg kunnen appen of bellen.
Heeft u ook huisdieren dan is dat geen probleem.
0610844593.

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
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 21 JANUARI
VÓÓR 19.00 UUR
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9882 3000

FAKE

Spaarkaart_Horeca_Renswoude.indd 1

ETEN & DRINKEN

* Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten, telefoonkaarten)

donderdag. Bij elke besteding van € 50,- kan je één waardebon inleveren. Kijk op coop.nl/lokalehoreca voor de actievoorwaarden.

10-12-20 10:47

restaurants. Inleveren kan t/m vrijdag 30 april 2021. Voor afhalen is de bon iedere dag geldig, voor eten in het restaurant op dinsdag t/m

volle spaarkaart ontvang je een waardebon t.w.v. € 10,- die je bij een minimale besteding van € 50,- kan inleveren bij een van de aangesloten

Bij besteding van elke 15 euro aan boodschappen* ontvang je een stempel. Bij 15 stempels is je spaarkaart vol. Tegen inlevering van een

vanaf 4 januari t/m 13 februari 2021

Spaar voor € 10,- korting bij
jouw favoriete restaurant

Samen steunen wij de Renswouwse horeca

Spaarkaart

