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Gemeentenieuws 25 augustus
Bereikbaarheid gemeente
Collectevergunningen
In verband met de coronaVrije periode
maatregelen is de bereikbaarheid van
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
de gemeente aangepast. Onze
medewerkers werken zoveel mogelijk 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 terecht op onze website of bellen naar 0318-578 150.
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 telefonisch of per mail bereikbaar via 0318-578 150/
dorpsteam@renswoude.nl ). De mail wordt dagelijks gelezen en u wordt dan zo snel mogelijk
teruggebeld. (zie bericht verderop voor meer informatie over het Dorpsteam)
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.
Storingsdienst gemeente
Bij zeer dringende problemen op het gebied van de openbare ruimte is de storingsdienst van
de gemeente buiten kantooruren te bereiken via 06-511 481 02.
Digitaal vergaderen gedurende de coronacrisis
De vergaderingen kunnen via https://renswoude.raadsinformatie.nl live gevolgd worden, zowel
beeld als geluid. 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.
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De bossen bij Daatselaar
En de slingerende beek bij Engelaar
[…]
Het Hooibroek en het Foemesveld
Je komt er nooit over uitverteld ..!
Zo eindigt Cees van Droffelaar zijn welkomstrede voor de
nieuwe Baron. Een lofzang op dat kleine plekje wereld dat
Renswoude heet. Zijn boek “De witte op avontuur” werd mij
aangeraden door een bestuurslid van de historische vereniging
tijdens een van die mooie tradities van onze gemeente: het met elkaar vieren van 50jarige huwelijken. En zo doe je als kersverse gemeentesecretaris meteen leuke
contacten en goeie ideeën op. Het is een leuk boek en ook mooi om het dialect te lezen.
Hier en daar hoor je het nog op straat. En klompen zie je ook nog. En dat vind ik mooi
aan een modern dorp dat volledig bij de tijd is, maar ook zichzelf.
Van Droffelaars boek gaat over vrijheid. Over eigengereidheid en over strijd. Strijd om
het bestaan. Een beetje tegen gezag, veel tegen armoede. Inmiddels is het dorp
gegroeid en zijn de tijden veranderd. Maar toch: het DNA verloochent zich niet.
Renswoude is een zelfstandige gemeente, terwijl daar van buiten vol ongeloof en soms
ook met bewondering naar wordt gekeken. Renswoude heeft als een van de weinigen
nog een eigen woningbedrijf en doet grote succesvolle woningbouwprojecten. Je zou
het iedere gemeente gunnen. En zo is er veel. Neem ons dorpsteam of onze
dienstverlening. Belangrijk daarbij is dat op de juiste momenten de rijen worden
gesloten, en de schouders eronder worden gezet. Onze raad heeft dat aan het begin van
de zomer laten zien door - na het onfortuinlijke vertrek van een van onze wethouders volmondig aan te geven dat we samen voor het dorp gaan en dat dat belangrijker is dan
politieke onenigheid. Mooi. En hard nodig in een omgeving waarin onze organisatie
worstelt met veranderende regelgeving en toenemende complexiteit. Het is knap hoe de
collega’s hebben doorgewerkt de afgelopen anderhalf jaar tijdens corona en de
reorganisatie. Voldoende Rens-wow’s DNA aanwezig, gelukkig. En daar bouwen we op
voort. Voor het Dorp en door het Dorp.
Ik verheug mij op alles wat ik nog over het dorp en haar inwoners ga leren de komende
tijd en de wijze waarop we als gemeentelijke organisatie ons steentje kunnen bijdragen.

Erik Jansonius
Gemeentesecretaris
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Burgerzaken tijdens zomerperiode beperkt geopend
In de periode van 12 juli tot en met 30 augustus is het niet mogelijk een afspraak buiten
de reguliere openingstijden te maken met Burgerzaken. Ook is de afdeling ’s middags
telefonisch niet bereikbaar.
Van maandag tot en met vrijdag kunt u, op afspraak, tussen 9:00 en 12:00 uur terecht
aan de balie van het gemeentehuis voor uw paspoort, rijbewijs, uittreksel, aangifte van
geboorte, enzovoort.
Via onze website kunt u een groot aantal zaken zelf regelen. Met gebruik van iDeal en
DigiD hoeft u bijvoorbeeld niet naar het gemeentehuis te komen voor een uittreksel. Ook
uw verhuizing naar een adres in Renswoude kunt u hier doorgeven. De informatie
daarover vindt u via het zoekscherm of via de pagina voor inwoners.
Afspraken burgerzaken online
Wist u dat u voortaan uw afspraken met de afdeling burgerzaken via onze website kunt
maken? Wij blijven natuurlijk ook telefonisch bereikbaar op nummer 0318-578150.
Vanwege de drukte aan de balie is de wachttijd voor een afspraak op dit moment
minimaal een week.

Vergadering raadscommissie 7 september 2021
Op dinsdag 7 september a.s. vergadert de raadscommissie. Deze openbare vergadering
vangt aan om 19.30 uur en kan digitaal gevolgd worden via
https://renswoude.raadsinformatie.nl. De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling verslag en besluitenlijst van de openbare vergadering op 22 juni 2021
4. Vaststelling verslag van de openbare vergadering op 1 juli 2021
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Voorstel inzake Regionale Ruimtelijke Verkenning Foodvalley
7. Voorstel inzake Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley
8. Voorstel inzake vaststelling actualisatie PDV-beleid (perifere detailhandel) Foodvalley
9. Voorstel inzake Jaarrekening 2020 en begroting 2022 GR IW4
10. Voorstel verordening tot wijziging van de Verordening Minimaregelingen Renswoude
11. Stand van zaken projecten
12. Rondvraag
13. Sluiting
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Vrije inloop vaccinatie in Sporthal de Hokhorst
Vrije
inloopDe
vaccinatie
Sporthal
Hokhorst
In sporthal
Hokhorstinwordt
elkede
dinsdag
in de ochtend op afspraak door GGD regio
In
sporthal
De
Hokhorst
wordt
elke
dinsdag
in de
op afspraak
door GGD regio
Utrecht gevaccineerd. Van 14:00 uur tot 17:00
uurochtend
kan iedereen
die in aanmerking
komt
Utrecht
gevaccineerd.
Van
14:00
uur
tot
17:00
uur
kan
iedereen
die
in
aanmerking
komt
voor de eerste vaccinatie ook zonder afspraak binnenlopen.
voor
de
eerste
vaccinatie
ook
zonder
afspraak
binnenlopen.
Er wordt gewerkt volgens het op=op principe. Neem je paspoort, identiteitskaart of
Er
wordt gewerkt
volgens het op=op principe. Neem je paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs
mee!
rijbewijs mee!
De vrije inloop geldt alleen voor personen die nog geen vaccinatie hebben gehad. Een
De vrije prik
inloop
alleen voor is
personen
die nog geen vaccinatie hebben gehad. Een
tweede
op geldt
vrije inloopbasis
niet mogelijk.
tweede
prik
op
vrije
inloopbasis
is
niet
mogelijk.
Als je tijdens deze vrije inloop wordt gevaccineerd, wordt er meteen een afspraak
Als
je tijdens
vrije inloop
wordt gevaccineerd,
er meteen5 een
afspraak
gemaakt
voordeze
de tweede
vaccinatie.
Die afspraak iswordt
dan minimaal
weken
later.
gemaakt voor de tweede vaccinatie. Die afspraak is dan minimaal 5 weken later.
Waar: Sporthal De Hokhorst
Waar:
Sporthal
De Hokhorst van 14:00 tot 17:00 uur.
Tijdstip:
Elke dinsdagmiddag
Tijdstip: Elke dinsdagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur.
WET MILIEUBEHEER
WET
MILIEUBEHEER
Burgemeester
en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het
Burgemeester
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van(Wm)
de gemeente
Renswoude
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(Awb),
bekend dat:
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dat:
Zij een melding
op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
Zij een
melding
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Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• M.
van Ginkel
voorvan
hethet
adres:
• Oude
M. vanHolleweg
Ginkel voor
het
adres:
53 in Renswoude: De melding heeft betrekking op de nieuwbouw
Oude
Holleweg
53 in Renswoude: De melding heeft betrekking op de nieuwbouw
van een
melkveestal.
van een melkveestal.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld.
Voorisde
activiteiten
vanhierover
het hierzienswijzen
vermelde bedrijf
zijn landelijk
geldende
regels
Het
niet
mogelijk om
naar voren
te brengen,
bezwaar
in tegesteld.
dienen
Het
is beroep
niet mogelijk
om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen
en/of
in te stellen.
en/of beroep in te stellen.
Indien u een toelichting wenst of de stukken wilt inzien kan dit op afspraak op de
Indien
u een
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wilt opnemen
inzien kanmet
dit op
afspraak
op de
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Fysiek
Domein.wenst
U kuntofhiervoor
contact
Mw.
C.J.M. van
den
afdeling
Fysiek
Domein.
U
kunt
hiervoor
contact
opnemen
met
Mw.
C.J.M.
van
den
Heuvel via 0318-578 161 of c.van.den.heuvel@renswoude.nl.
Heuvel via 0318-578 161 of c.van.den.heuvel@renswoude.nl.
Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht
Ook kunt
u contact opnemen
met een08.30
medewerker
regio
Utrecht
team
bedrijfsvoering
(op werkdagen
tot 12.30van
uurde
enOmgevingsdienst
van 13.30 tot 17.00
uur),
team
bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur),
088-0225000.
088-0225000.
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Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn
ingediend:
§ Evenementenvergunning voor het hardloopevenement ‘Dorps Run Renswoude’ op 6
november 2021, aangevraagd door Stichting Dorps Run Renswoude (ontvangen op
5 augustus 2021).
Voor meer informatie: mw. S. Tsang, 0318-578173 of s.tsang@renswoude.nl

Aangevraagde omgevingsvergunningen
1) Beekweide 33, het bouwen van een woning activiteit ‘bouwen van een bouwwerk’.
(binnen gekomen op 13 augustus 2021)
Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en worden beoordeeld. Zodra hier een besluit
op is genomen, wordt dit 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 een afspraak maken met het afdeling Fysiek en Sociaal
Domein, taakveld VTH van het gemeentehuis van Renswoude.
Voor meer informatie: tel. 0318 - 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl

Verleende reguliere omgevingsvergunningen
1) Kasteelbos Renswoude (Dorpsstraat 3): kappen 15 bomen; activiteit ‘kappen’
(verzonden op 9 augustus 2021).
Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling
Fysiek en Sociaal 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 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
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(Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht). Wanneer een voorlopige
voorziening
is aangevraagd,
treedt16005,
de vergunning
in werking
nadat
hierover
een
(Afdeling
Bestuursrecht,
Postbus
3500 DA pas
Utrecht).
Wanneer
een
voorlopige
voorzieningisisgenomen.
aangevraagd, treedt de vergunning pas in werking nadat hierover een
beslissing
beslissing
genomen.0318 - 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl
Voor meer is
informatie:
Voor meer informatie: 0318 - 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl
Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningen
Voor de volgende
aanvraag
is de beslistermijn
verlengd met maximaal 6 weken op
Verlengde
beslistermijn
aanvraag
omgevingsvergunningen
Voor
volgende
aanvraag
dealgemene
beslistermijn
verlengdomgevingsrecht:
met maximaal 6 weken op
grondde
van
artikel 3.9
van de is
Wet
bepalingen
grond
van artikel 3.9
de Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht:
1) Arnhemseweg
3: van
verbouwen
van het restaurant;
activiteit
‘bouwen’ (nieuwe uiterste
beslisdatum: 233:september
1) Arnhemseweg
verbouwen2021).
van het restaurant; activiteit ‘bouwen’ (nieuwe uiterste
beslisdatum:
23 september
Voor
meer informatie:
0318-5782021).
150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl
Voor meer informatie: 0318-578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl
Aanvullende informatie over Dorpsteam Renswoude
Dorpsteam Renswoude
hetDorpsteam
eerste aanspreekpunt
Aanvullende
informatie is
over
Renswoudevoor vragen of problemen op het
Dorpsteam
gebied van: Renswoude is het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen op het
gebied van:
- huishoudelijke ondersteuning
- relatie of echtscheiding
- huishoudelijke
ondersteuning
ofverlies
echtscheiding
zelfstandig blijven
wonen
- relatie
rouw en
- dagbesteding
opvoeden
en opgroeien
zelfstandig blijven wonen
- rouw
en verlies
- dagbesteding
- ontwikkelopvoeden en
opgroeien
vervoer (in de regio)
en/of
gedragsproblemen
hulpmiddelen
(o.a. rolstoel, scootmobiel)
huiselijk geweld,
verwaarlozing
- vervoer
(in de regio)
- ontwikkelen/of gedragsproblemen
- hulpmiddelen (o.a. rolstoel, scootmobiel)
- huiselijk geweld, verwaarlozing
Het Dorpsteam is er (gratis) voor alle inwoners, jong en oud.
Wij zijn
bereikbaar
via(gratis)
het algemene
van
de gemeente (0318)578 150
Het
Dorpsteam
is er
voor alletelefoonnummer
inwoners, jong en
oud.
Wij
zijndorpsteam@renswoude.nl
bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0318)578 150
of via
of via dorpsteam@renswoude.nl
Inloopuren:
Inloopuren:
In
de even weken op vrijdag (van 10:00-11:00 uur) in de Bibliotheek
Vanaf
september:
In de even
weken op vrijdag (van 10:00-11:00 uur) in de Bibliotheek
Vanaf
Elke
1eseptember:
dinsdag van de maand (van 11:00-12:00 uur) in het ELGC (Eerstelijns
Gezondheidscentrum)
Elke 1e dinsdag van de maand (van 11:00-12:00 uur) in het ELGC (Eerstelijns
Gezondheidscentrum)
Op woensdagen 1x per maand op beide basisscholen (zie nieuwsbrief van de school)
Op woensdagen 1x per maand op beide basisscholen (zie nieuwsbrief van de school)
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Onafhankelijke
cliëntondersteuningis een gratis ondersteuning en advies voor iedereen
Onafhankelijke clientondersteuning
Onafhankelijke
is een gratis
ondersteuning
en advies voor
iedereen
die vragen heeftclientondersteuning
over zorg en ondersteuning,
zelfstandig
leven, participatie,
wonen,
onderwijs,
werk
en zorg
inkomen.
De cliëntondersteuner
is er
voorparticipatie,
u, denkt metwonen,
u mee en
die
vragen of
heeft
over
en ondersteuning,
zelfstandig
leven,
onderwijs,
werk en
inkomen.
De cliëntondersteuner
is ermet
voor
u, denkt met
kan u gratisofadvies
geven.
Ook kan
de cliëntondersteuner
u meegaan
alsuumee en
gesprekken
verschillende
organisaties.
kan u gratis heeft
adviesmet
geven.
Ook kan de
cliëntondersteuner met u meegaan als u
gesprekken heeft met verschillende organisaties.
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Cliëntondersteuning is voor elke inwoner in Renswoude die hulp nodig heeft bij het
(aan)vragen van zorg en ondersteuning. Mensen die al zorg of ondersteuning krijgen of
die mantelzorg geven, kunnen ook gebruik maken van cliëntondersteuning.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. U vindt de contactgegevens
van alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

U heeft geen doorverwijzing of indicatie nodig om gebruik te maken van onafhankelijke
cliëntondersteuning. Bovendien is het voor u gratis.

Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het
lesgeld en eventuele benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag kan uw kind
aangemeld worden bij de sportclub en wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportclub
betaald.
U ontvangt eventueel een waardebon voor de benodigdheden, deze kan ingeleverd
worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan hier meer over vertellen.

Een cliëntondersteuner kan:
- kortdurende hulp bieden bij het aanvragen van zorg en ondersteuning.
- samen met u uitzoeken wat uw vragen/ wensen zijn en u helpen om deze onder
woorden te brengen.
- meegaan met gesprekken bij organisaties of bij de gemeente.
- uitleggen hoe een aanvraag verloopt.
- helpen met het maken van eigen keuzes.
- meedenken en zoeken naar oplossingen met mensen in uw eigen omgeving.
- meedenken en zoeken naar mogelijkheden in de buurt.
- meehelpen wanneer u het oneens bent met de zorg of ondersteuning die u krijgt.
Wat te doen?
U kunt contact opnemen met MEE UGV door te bellen naar 030-264 2255, of door een
email te sturen naar clientondersteuning@mee-ugv.nl

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor
kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.
Hoe werkt het?
U kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport &
Cultuur.
Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, de
buurtsportcoach of iemand uit het dorpsteam, schuldhulpverlening of jeugdzorg. Hij of
zij kent de spelregels en weet of uw kind in aanmerking komt. Als de aanvraag is
goedgekeurd, kan uw kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil u een aanvraag
indienen? Download dan alvast de ouderkaart op de website:
www.jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/, vul hem in en neem hem mee
naar de afspraak met de intermediair.
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Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees dan verder op
de website: www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Doe mee met de Verspillingsvrije Week!

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling organiseert van 7 tot en
met 13 september 2021 de derde Verspillingsvrije Week. Tijdens
de Verspillingsvrije Week worden Nederlanders geïnspireerd om
thuis minder voedsel te verspillen. Ons voedsel is met veel energie
en liefde gemaakt. Daarom is het belangrijk dat we goed omgaan
met ons eten.
Door goed met ons eten om te gaan en het niet te verspillen,
leveren we een grote bijdrage aan het klimaat en onze leefwereld. Want als heel
Nederland tijdens de Verspillingsvrije Week thuis geen eten weggooit, levert dat een
besparing op van 11,5 miljoen kilo goed voedsel.
In aanloop naar de Verspillingsvrije Week zet Regio Foodvalley de hele maand augustus
regionale ondernemers in het zonnetje die zich inzetten voor minder voedselverspilling.
De ‘Verspillingsvrije held’ uit Renswoude is Harold Engelen, de eigenaar van Smaakidee.
Doe jij ook mee?
Meedoen aan de Verspillingsvrije Week is op meerdere manieren mooi, want minder
verspillen voelt goed en levert winst op voor het milieu én je portemonnee. Vanaf 7
september worden er in de regio allerlei activiteiten georganiseerd, een overzicht
hiervan komt op de website van Regio Foodvalley.
Maar je kan ook meteen thuis aan de slag. Aanmelden voor inspiratie, acties en tips kan
via www.verspillingsvrijeweek.nl.
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Hoofdweg 150
6744 WP Ederveen
0318-572206
www.slagerijwoutvandeveen.nl

de heraut
Dorpsstraat 108
3927 BG Renswoude
0318-571527
info@slagerijwoutvandeveen.nl

Duitse biefstuk
Oma’s draadjesvlees

3 stuks
6, 500 gram 7,95

Gehakt h.o.h.
Wildburgers
Kippootschnitzels

Kilo
4 stuks
Kilo

6,25
5, 8,90

BASISCURSUS EHBO
Bij het woord ongeluk denkt u misschien
meteen aan een drama met veel bloed
en ellende. Echter het grootste gedeelte
van de ongelukken gebeurt gewoon
thuis, op het werk of tijdens het spelen.
Een gekneusde enkel, een snijwond of
verslikken: daar is niets engs of bloederigs
aan. Als u maar weet wat u moet doen. Het
is belangrijk dat een slachtoffer op tijd wordt
geholpen. Bijvoorbeeld bij een hartaanval
of een slagaderlijke bloeding kan dat van
levensbelang zijn. Weet u wat u doen moet?
Wij kunnen het u leren. Uiteindelijk kan
iedereen een ander helpen. Reanimatie is
onderdeel van deze cursus.
De
EHBO
vereniging
Renswoude
Scherpenzeel wil dit najaar weer een
basiscursus EHBO organiseren, we hopen
op voldoende belangstelling.

Uiteraard zal de cursus geheel over
eenkomstig de RIVM richtlijnen worden
georganiseerd: kleine groep, lesruimte
groot genoeg om afstand te houden, theorie
met behulp van e-learning die je thuis kunt
doen en meer gebruik van poppen in de
praktijklessen.
De zes praktijklessen zijn op donder
dagavond in Scherpenzeel, de eerste
praktijkles zal op 9 september zijn.
Kosten € 195,-, dat is inclusief lesboekje,
oefenmateriaal, examenaanvraag, inzet
van Lotus etc. Diverse zorgverzekeringen
vergoeden de cursuskosten (of een gedeelte)
als u een aanvullende verzekering heeft.

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

Boterhamworst
Leverkaas eigengemaakt
Filet American
Leverworst
Grillworst
Gegrilde kookworst

200 gram
200 gram
150 gram
Hele voor
Hele voor
Per stuk

2,50
2,50
2,50
4,25
5,95
3,25

Aanbiedingen geldig van 23 aug. t/m 4 september 2021. Zet– en drukfouten voorbehouden.
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Voor overige specialisaties: bezoek onze website
 Groot Overeem 9A6  3927 GH  Renswoude  0343-480119  www.welin.nl

Tijdens de
NIJBORG vakantieperiode
draaien
wij gewoon door!
RIJG

Fijne vakantie!

IJzerwaren - Gereedschappen - Machines - Bevestigingsmaterialen - Bedrijfskleding

Molenstraat 35 3927 AB Renswoude Tel. 0318 57 81 48
11
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Renswoude
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CREATIEF MET COLLAGES OP
DOOSJES EN KISTJES
Vrijdagmiddag was Emma van der Zwaard uit
Arnhem druk bezig met het inrichten van de
vitrines. Emma schildert kistjes en doosjes
en beplakt die vervolgens om zo een leuke,
veelal kleurrijke collage te realiseren.
Terwijl ze bezig is legt ze uit dat die hobby, al
heel veel jaren geleden, is ontstaan, “Ik wilde
op een zeker moment iets doen, het was voor
mij een soort creatieve therapie. Gewoon
lekker bezig zijn. Het is een hobby die ook niet
echt veel kost”.
Langzaam maar zeker heeft dat beplakken
van kistjes en doosjes zich uitgebreid tot o.a.
boeken, kastjes, tafeltjes en schoenendozen.
Emma vertelt dat ze nogal eens kistjes en
doosjes krijgt maar zo af en toe koopt ze ze
ook wel. Voor dat beplakken van die doosjes
maakt Emma gebruik van oude tijdschriften
waarin ze die afbeeldingen aantreft die ze
denkt te kunnen gebruiken. Voordat het
beplakken begint worden de kistjes en
doosjes eerst van een kleurtje voorzien. Dat
maakt het allemaal toch net weer iets leuker,
aantrekkelijker.

Ook niet zo vreemd als vogels je hobby is.
Al zo’n dertig jaar is Emma met deze hobby
bezig en het verveelt haar nog steeds niet.
Met haar creatieve producten heeft eenmaal
op een Kerstmarkt gestaan en eigenlijk is dit
haar eerste expositie.
Als ik vraag of ze wel eens workshops geeft
is haar reactie: “Dat heb ik nog niet gedaan,
maar als er belangstelling is, kan dat zeker.
Het zou dan leuk zijn als er 6 tot 8 deelnemers
zijn.”
Een aantal dames die druk bezig is met de
tekenles van Marianne van Voorthuizen hoort
wat Emma zegt en even later lijken de eerste
belangstellende voor die workshop geboren.
Het is dan mogelijk om die workshop in
september, hier in de bibliotheek, te houden,
geeft Emma van der Zwaard aan. Opgeven
voor die workshop kan via Esther van den
Brink van de bibliotheek.

r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt a
ba
eg

De onderwerpen die Emma aantrekken
en waarmee ze aan de slag gaat bij het
beplakken van www.uitvaar
de doosjes zijn tzorgsimonebeijer.nl
velerlei. Dat
wordt wel duidelijk wanneer je een kijkje
neemt bij de geëxposeerde doosjes/kistjes
in de vitrines in de bibliotheek. Mijn aandacht
0318 57 44 24
wordt getrokken door een kistje waarbij je
• Altijd bereikbaar
op de voorkant bijvoorbeeld een vrouw in
• Ongeacht waar u
klederdracht aantreft en vlak daarnaast
verzekerd bent
een oude grijsaard met een mooie baard
maar ook een dames relaxed zittend op een
tuinstoel kan je in deze collage ontdekken.
Een ander kistje met daarop twee fraaie
www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl
kleurrijke vogeltjes valt mij ook meteen op.
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NIEUWS VAN STICHTING WELZIJN EN
ONDERSTEUNING – SCHERPENZEEL
RENSWOUDE.
SWO-sr hoopt, als de Corona maatregelen
dat toelaten, na de zomervakantie met
vele activiteiten te kunnen starten. Op
onze website (www.swo-sr.nl) kunt u al
onze activiteiten bekijken. Maar ook in
de
zomermaanden zijn er activiteiten.
Zo zijn er wekelijks ontmoetingsgroepen
in Scherpenzeel (neem daarvoor contact
op met Martine van Garderen 06 83 77
58 54), het taalcafé in Renswoude en is
er maandelijks een fietstocht ‘Samen
om Scherpenzeel’. Vanaf dinsdag 14
september van 14:00 tot 16:30 uur willen
we de kaartclub (klaverjassen en jokeren)
weer opstarten; locatie is Kulturhus De
Breehoek, Marktstraat 59 in Scherpenzeel.
In Renswoude starten we in september met
de ‘Trefpuntbalie”.

de heraut

TAALCAFÉ

Als je in Nederland komt wonen en de taal
nog niet zo goed spreekt, kan het lastig
zijn om mee te komen in de maatschappij.
Het Taalcafé in Renswoude is voor veel
nieuwkomers in Renswoude een stap in de
goede richting om beter Nederlands te leren.
Elke vrijdagochtend van 9.30 tot 11 uur
komen vrijwilligers en anderstaligen samen
in de Bibliotheek in Renswoude (van
Reedeweg 77) om Nederlands te oefenen en
mensen te leren kennen. Het zijn informele,
laagdrempelige en gezellige bijeenkomsten
en dat maakt het leuk. Het zorgt ervoor
dat er voor iedereen wel iets te halen valt,
ongeacht het taalniveau. De gezellige en
ongedwongen sfeer zorgt er ook voor dat de
deelnemers zich snel op hun gemak voelen.
En daardoor durven ze, ondanks het soms
nog gebrekkige Nederlands, wel mee te
praten waardoor ze de taal sneller leren. Het
Taalcafé wordt georganiseerd door een groep

enthousiaste vrijwilligers uit Renswoude. Zij
werken met veel verschillende materialen
en spelletjes waardoor er altijd wel iets is om
over te praten.
TREFPUNTBALIE

Dinsdag 7 september start in Renswoude de
Trefpuntbalie. Bij deze balie kunt u terecht
met al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg, financiën, mantelzorg, vrijwilligerswerk
en welzijn. De Trefpuntbalie is een initiatief
van de bibliotheek en SWO-SR en is een
samenvoeging van het spreekuur en
het informatiepunt Digitale Overheid.
Meer informatie over het informatiepunt
vindt u op de (landelijke) website:
www.hetinformatiepunt.nl
De balie wordt bemand door vrijwilligers.
Zij hebben hiervoor een training gevolgd en
beantwoorden graag uw vragen. De balie is
(vanaf 7 september) geopend iedere dinsdag
van 14.00 tot 15.30 uur in de bibliotheek van
Renswoude, Van Reedeweg 77.
NAH-CAFÉ

FOOT FIT

IJzersterk in plaatwerk

Pedicure Salon Renswoude

Het adres voor:
Wilma van Hunen
Medisch pedicure

Beukenlaan 46
3927 AK Renswoude
0318-572041
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Knipwerk
Kantwerk
Cortenstaal
Gepersonaliseerde vuurkorven
Stalen plinten

Barneveldsestraat 17-b, Renswoude
06-42748438 www.burgtmetaal.nl

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is elke
afwijking of beschadiging van de hersenen
die na de geboorte is ontstaan. Hersenletsel
kan verschillende oorzaken hebben, maar
leidt altijd tot een breuk in de levenslijn. Door
deze breuk is er sprake van een veranderd
leven. Er is een tijd van vóór en een tijd na
het hersenletsel.
Hersenletsel verandert mensen, bijna
niemand wordt weer precies zoals hij of zij
was. Hersenletsel zet levens van getroffenen
en hun naasten op hun kop.
Rondom het netwerk van NAH is er een NAHcafé met bijeenkomsten voor lotgenoten en
voor mensen die in hun omgeving te maken
hebben met NAH.
De volgende bijeenkomst staat gepland:
Maandag 27 september hebben wij als

spreker Hans van Dam uitgenodigd. Deze
avond begint om 19.00 uur. De locatie wordt
nog nader bepaald.
Heeft u andere vragen over NAH, dan kunt u
contact opnemen met Rianne van Ginkel, tel
06 51 64 75 25.
HUISBEZOEK 75+

Het huisbezoekproject 75-plus is gestart. Alle
75-plussers in Scherpenzeel en Renswoude
die in de maanden juli en augustus jarig zijn,
hebben van de gemeente een brief gekregen
dat zij in de komende periode bezoek kunnen
verwachten. Als het telefoonnummer bij ons
bekend is, neemt een seniorenvoorlichter
vooraf telefonisch contact op; anders wordt
aan de deur een afspraak gemaakt.
Het doel van het gesprek is om inzicht
te krijgen in wat speelt en leeft onder
75-plussers, waar behoefte aan is en waar
mensen tegenaan lopen.
Om deze gesprekken te kunnen voeren,
hebben de voorlichters een training gevolgd.
Op maandag 31 mei heeft wethouder Wijs
van Renswoude de certificaten aan een
aantal voorlichters overhandigd.
Kijk voor meer informatie over het project
75+ op onze website www.swo-sr.nl/
project-75.
GEVRAAGD: CHAUFFEURS (HERHAALDE OPROEP)

Nu we elkaar weer mogen ontmoeten en
activiteiten worden opgestart, neemt ook de
vraag naar vervoer toe. Daarom zoeken wij
vrijwilligers die er plezier in hebben met hun
eigen auto anderen te vervoeren.
Is dit iets voor u of wilt u meer informatie? U
kunt bellen of mailen naar Geert Forsten, tel:
06 1070 7435 of mail: gsforsten@gmail.com.
Verdere informatie over en contactgegevens
van de Vervoersdienst vindt u op onze
website www.swo-sr.nl/vervoersdienst.
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE
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AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR
GEMEENTEHUIS GETEKEND
Al enige tijd staat het monumentale
gedeelte van het gemeentehuis aan de
Dorpsstraat 4 er wat verloren bij. Het
destijds aangebouwde achterstuk is al
enige tijd geleden gesloopt en alle restanten
zijn verdwenen zodat al met wat grondwerk
kon worden begonnen. Maar het wachten
was natuurlijk op de prijsaanbieding van
aannemers en de vraag of men binnen het
geplande budget zou blijven.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS 2021 - 14.30 UUR

RENSWOUDE - DOVO O23
DINSDAG 24 AUGUSTUS 2021 - 20.00 UUR

VEENENDAAL - RENSWOUDE

Uiteindelijk ging die gunning naar
Bouwbedrijf Osnabrugge, in de regio zeker
geen onbekende en onlangs nog de bouwer
van de fraaie, moderne brandweerkazerne
aan de Dorpsstraat.
Donderdag hebben wethouder Marieke
Teunissen en Marco van den Essenburg,
namens
de
gemeente
Renswoude
en
bouwbedrijf
Osnabrugge,
de
aannemingsoverkomst getekend voor de

verbouw, uitbreiding en restauratie van het
gemeentehuis te Renswoude.
Marieke Teunissen: “We zijn verheugd dit
feestelijke moment te vieren. Hiermee
wordt de aanbestedingsprocedure officieel
afgerond. Bouwbedrijf Osnabrugge zal
het ontwerp, dat op de achtergrond wordt
vastgehouden door bouwbegeleider Bas
de Groot en projectleider Jan van Essen, in
het 3e kwartaal van dit jaar tot uitvoering
brengen. De werkzaamheden zullen ca. 1
jaar in beslag nemen.”
De medewerkers van de gemeente
zijn voor tijdelijk gehuisvest in de oude
Borgwalschool aan de Lijsterbeslaan en
daarnaast, hebben diverse medewerkers
tijdens de coronaperiode vanuit huis hun
werkzaamheden uitgevoerd. Het nieuw te
realiseren achterste gedeelte heeft een
moderne en eigentijdse uitstraling.

ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2021 - 14.30 UUR

RENSWOUDE - SDVB

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

Uw lokale opticiens,
Sjoerd en Ingrid
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VAN DE BIEB!
DE BIBLIOTHEEK IS TOT 29 AUGUSTUS VANWEGE ‘DE
GROTE VAKANTIE’ OP WOENSDAGEN VAN 14-20 UUR,
EN OP VRIJDAGMIDDAG VAN 14.00-17.00 U. GEOPEND.
OP DINSDAGMIDDAG VANAF 31 AUGUSTUS WEER.
WIST U DAT..

...er nog heel even verkoop afgeschreven
boeken is achterin de bibliotheek. Alle boeken
kosten € 0,50 c.
... alle activiteiten weer voorzichtig van start
gaan?! We willen graag weer beginnen met
rummicuppen, sjoelen en koffiedrinken op
vrijdagmiddag. Omdat we benieuwd zijn
of er belangstelling voor is, zou het fijn zijn
dat u zich hiervoor opgeeft. Dan staan onze
vrijwilligers ook weer paraat! Mailt of belt u de
bibliotheek, of kom van te voren even langs.
EN ER IS..SCHILDERLES OP HEEL KLEINE SCHAAL

Zin om samen te schilderen? Dat kan op

vrijdagmiddag in de bieb onder leiding van
Marianne Voorthuizen. I.v.m. de Corona
maatregelen kan dit alleen in een hele kleine
groep na aanmelding. Het gaat er niet om dat
u ervaring heeft, maar dat u samen gezellig
bezig bent en wat handige tips mee krijgt.
De tijden zijn tussen 14.00 en 15.30 uur.
Kosten € 2,- voor koffie of thee. Neem iets
mee om OP te schilderen, wij zorgen voor
de rest. Aanmelden via de bibliotheek is
noodzaak.
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 € 10,- p.p. Er is nog
plaats op de volgende dinsdagmiddagen
om 14.00 u.: 7 september, 28 september,
12 oktober en 26 oktober. Geef u z.s.m. op
via evandenbrink@bibliotheekzout.nl. Alleen
dan kunt u mee.
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TENTOONSTELLING DOOR EMMA VD ZWAARD

ADRES:

Op dit moment is er een tentoonstelling
door Emma vd Zwaard in de bieb, over
gecollageerde voorwerpen. Kom eens
kijken! Bij voldoende belangstelling wil
Emma hierover een workshop geven. Graag
opgeven indien u hieraan mee wilt doen.

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

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
Alleen samen zorgen wij ervoor dat we veilig
kunnen gebruikmaken van de Bibliotheek.
Respecteer daarom elkaars ruimte en blijf
afstand houden!
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.
PUZZELBIBLIOTHEEK

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

De bibliotheek gaat legpuzzels gaan uitlenen.
Dit omdat veel puzzelaars vaak
op zoek zijn na nieuwe puzzels
om te gaan leggen en na 1x ook
klaar zijn met hun eigen puzzel.
We gaan dat kosteloos doen, u
hoeft zelfs geen lid te zijn van de
bibliotheek.
Het lenen gaat beginnen vanaf
31 augustus. Vanaf nu kunt u
legpuzzels, compleet en de
dozen in redelijke staat afgeven
bij de bibliotheek. Deze worden
dan bibliotheek eigendom. Ook
kinderpuzzels welkom.

VOORAANKONDIGING WERKZAAMHEDEN:
VERVANGEN DUIKER OUDE HOLLEWEG –
MUNNIKENBEEK
Eind september, begin oktober zal er gestart
worden met het vervangen van de duiker aan
de Oude Holleweg over de Munnikenbeek.
Deze werkzaamheden gebeuren in opdracht
van de gemeente Renswoude en zullen
worden uitgevoerd door Cees Boonzaaijer
b.v. De duur van het totale werk zal ongeveer
drie weken duren. Gedurende een deel van
deze periode zal er geen doorgaand verkeer
over dit deel van de Oude Holleweg mogelijk
zijn. Via de Heraut en de website van de
gemeente Renswoude zullen we u op de
hoogte houden over de voortgang van deze
werkzaamheden.
De direct omwonenden en de bedrijven
zullen schriftelijk worden geïnformeerd.
Mocht u nu al vragen hebben over de
uitvoering dan kunt u altijd contact opnemen
met Cees Boonzaaijer b.v. (0318-573353)
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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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Te koop: Gamma verhuisdozen, 25 stuks, afmetingen
48x32x33. Vraagprijs €12,50. Contact: 0613453049
Nieuwe oogst zomer HONING te koop. Puur natuur.
Bij Cor v. Viegen ,Van Arckeweg 40.
Gezocht: Huishoudelijke hulp voor 4 uur per
week (liefst ochtend). Gezin met kinderen,
geen huisdieren. Bij interesse graag appje naar
0623946196.
Tijdens de nationale collecteweek van KWF
Kankerbestrijding (5 tot en met 11 september) wordt
in Renswoude weer huis-aan-huis gecollecteerd.
Renswoudenaren die iets over hebben voor het
goede doel kunnen op twee manieren doneren:
contant door munt of briefgeld in de collectebus
te doen. Of met hun telefoon, door een OR-code te
scannen. Die staat op de collectebus afgebeeld.

SNEL AANNEMERS V.O.F.

Vertrouwd adres
in Renswoude

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

Dorpsstraat 73 - 3927 BB Renswoude
Telefoon: 0318 - 572 951 / 06 - 53 247 26716
Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl

1

* NIEUWBOUW
* VERBOUW
bouwkundig
* RENOVATIE
ontwerpbureau
henk schuurman bv
* ONDERHOUD

WONINGBOUW - RENOVATIE/RESTAURATIE

-

BEDRIJFSGEBOUWEN - BOUWBEGELEIDING

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 

www.abgaasbeekmakelaardij.nl
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www.henkschuurman.nl

Gespecialiseerd in:

16-12-20 09:56

GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 2 SEPTEMBER
VÓÓR 19.00 UUR

23

kassar
e
k
r
e
w
e
med
Wij zijn op zoek naar
kassamedewerkers
De kassamedewerker is voor de klant de laatste en één
van de belangrijkste schakels in de winkel.
De kassamedewerker staat op een klantvriendelijke
wijze de klant te woord en zorgt voor een correcte
afwikkeling van de aankopen.

Wat bieden wij:
•
•
•
•

20 uren contract
mogelijkheid tot doorgroeien
een prettige werksfeer
een functie met verantwoordelijkheid

Solliciteren:
Wat zoeken wij:
• een klantvriendelijke en flexibele instelling
• een representatieve uitstraling
• iemand die leergierig en enthousiast is
• iemand die graag in de supermarkt wil werken

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14

Denk jij dat je geschikt bent voor deze functie?
Mail dan naar vanbeek.renswoude@coop.nl of bel
naar 06-22499350

Kom werken bij Coop

