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Bereikbaarheid gemeente
Collectevergunningen
In verband met de coronamaatregelen is de
Vrije periode
bereikbaarheid van de gemeente aangepast
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl
en werken onze medewerkers 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. Het maken van een
afspraak kunt u bij voorkeur via onze website doen of telefonisch tussen 9.00 en 11.00 uur via
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 renswoude.nl/vergaderen 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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Vergadering gemeenteraad 15 februari 2022
Op dinsdag 15 februari a.s. vergadert de raad. Deze openbare vergadering vangt aan
Vergadering gemeenteraad 15 februari 2022
om 19:30 uur en kan, zoals hierboven gemeld, digitaal gevolgd worden. De agenda ziet
Op dinsdag 15 februari a.s. vergadert de raad. Deze openbare vergadering vangt aan
er als volgt uit:
om 19:30 uur en kan, zoals hierboven gemeld, digitaal gevolgd worden. De agenda ziet
er als
volgt uit:
1.
Opening
2. Vaststelling agenda
3.
burgers/ rondvraag raadsleden
1. Spreekrecht
Opening
4.
2. Vaststelling verslag
agenda en besluitenlijst van de openbare vergadering op 18 januari
3. 2022
Spreekrecht burgers/ rondvraag raadsleden
5.
4. Ingekomen
Vaststellingstukken
verslag en mededelingen
besluitenlijst van de openbare vergadering op 18 januari
2022
5. Hamerstukken
Ingekomen stukken en mededelingen
6. Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Groot Overeem II
7. Raadsvoorstel
Hamerstukken tot vaststelling van het uitgiftebeleid en duurzaamheidskader
Groot
Overeemvan
II het bestemmingsplan Groot Overeem II
6. bedrijventerrein
Raadsvoorstel tot
vaststelling
8.
Fietspad N224
7. Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan
uitgiftebeleid en duurzaamheidskader
9. Raadsvoorstel
instemming
bedrijventerreintot
Groot
Overeemmet
II de Kaderbrief 2023 van de Regio Foodvalley
10.
methet
de Kaderbrief
2023 van
de GGDN224
regio Utrecht
8. Raadsvoorstel tot instemming
vaststelling van
bestemmingsplan
Fietspad
11.
2022
9. Raadsvoorstel tot vaststelling
instemming van
metde
deAlgemene
KaderbriefPlaatselijke
2023 van deVerordening
Regio Foodvalley
12.
10. Raadsvoorstel tot vaststelling
instemming van
metde
desubsidiebeleidsnota
Kaderbrief 2023 vanen
denadere
GGD regio Utrecht
gemeente
Renswoude
11. subsidieregels
Raadsvoorstel tot
vaststelling
van de Algemene Plaatselijke Verordening 2022
12. Raadsvoorstel tot vaststelling van de subsidiebeleidsnota en nadere
Debatstukken
subsidieregels gemeente Renswoude
13. Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Beekweide II
14. Raadsvoorstel
Debatstukken tot vaststelling van de Visie Warmtetransitie Renswoude
15.
2022-2026
-> SamenIIop Renswou
13. Raadsvoorstel tot vaststelling van de
hetWoonvisie
bestemmingsplan
Beekweide
14. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Visie Warmtetransitie Renswoude
15. Sluiting
Raadsvoorstel tot vaststelling van de Woonvisie 2022-2026 -> Samen op Renswou
16.
16. Sluiting
Verplaatsing glas- en kledingcontainers
Medio maart worden de glas- en kledingcontainer die bij de Coöp supermarkt staan,
Verplaatsing
glaskledingcontainers
verplaatst naar
heten
parkeerterrein
bij sporthal De Hokhorst. Hier staat al een
Medio maart worden
de glas- worden
en kledingcontainer
die bij de Coöp supermarkt staan,
luiercontainer,
bovenstaande
daar bij geplaatst.
verplaatst
naar
het parkeerterrein
bij sporthal
De Hokhorst.
al een van
Deze
locatie
is gekozen
vanwege een
meer logische
positie Hier
voorstaat
het plaatsen
luiercontainer,
bovenstaande
daar bij geplaatst.
meerdere
containers,
daarmeeworden
een bundeling
van afvalstromen en een rustiger
Deze locatie is gekozen
vanwege
logische
positie
voor het plaatsen van
verkeersgebied
voor u als
inwonereen
ommeer
uw afval
weg te
brengen.
meerdere containers, daarmee een bundeling van afvalstromen en een rustiger
verkeersgebied voor u als inwoner om uw afval weg te brengen.
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Stemmen bij volmacht
De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat het een kiezer is toegestaan bij de
aanstaande verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente bij volmacht te
stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:
• De kiezer kan na ontvangst van de stempas, tot en met de dag van de stemming,
zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan
die kiezer over te dragen.
• Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de
kandidaatstelling (31 januari 2022) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als
de kiezer die de volmacht geeft.
• De gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in
de gemeente waar hij staat ingeschreven uitbrengen.
• Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het
uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden
ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen. Nadere
informatie wordt verstrekt door de afdeling Dienstverlening van de gemeente Renswoude.
Plaats: Renswoude

De burgemeester voornoemd,

Datum: 1 februari 2022

P. Doornenbal-van der Vlist

Houtkachels en open haarden
Een houtkachel of open haard brengt sfeer in huis. Het nadeel is echter dat zij veel meer
verontreiniging verspreiden dan andere soorten verwarming. In huis komen door het stoken
meer schadelijke stoffen in de lucht. Ook buitenshuis kunnen de schadelijke stoffen in de lucht
blijven hangen, vooral als het windstil of mistig is.
Gezondheidsklachten door houtrook
In huizen waar regelmatig wordt gestookt lopen -vooral kinderen- een groter risico op
luchtwegklachten. Voorbeelden zijn: verkoudheid, astma, bronchitis en longontsteking. Ook
mensen met gevoelige longen of hartklachten kunnen extra klachten ontwikkelen door een
houtkachel of open haard. De rook kan buitenshuis voor veel overlast zorgen, een houtkachel
of open haard is dan ook de meest genoemde bron van geurhinder in de leefomgeving.
Sommige omwonenden kunnen er gezondheidsklachten van krijgen, zoals benauwdheid en
hoestklachten. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen, zoals astma ervaren
gezondheidsklachten door laaghangende rook in hun woonomgeving.

Renswoude, 9 februari 2022
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Wat kunt u zelf doen om stookhinder te verminderen?
Gebruikt u zelf een houtkachel of open haard, of bent u van plan er één aan te schaffen? Neem
dan deze voorzorgsmaatregelen:
1. Stook alleen droog hout. Vochtig hout brandt niet goed en dat geeft extra veel rook en
fijnstof.
2. Gebruik geen geverfd/geïmpregneerd hout of spaanplaat. Bij verbranding hiervan
komen namelijk zware metalen vrij.
3. Stook geen papier of karton. Het geeft veel rook en vliegas en is daarom zelfs verboden
als brandstof.
4. Heeft u een allesbrander? Neem dit woord dan niet letterlijk: u mag er niet alles in
verbranden (geen plastic, afval, geverfd hout, enzovoorts). Gebruik ook hiervoor enkel
onbewerkt, droog en schoon hout.
5. Stook niet bij windstil of mistig weer: de rook blijft dan hangen en kan plaatselijk veel
luchtvervuiling veroorzaken. Op de digitale stookwijzer kunt u zien wanneer u beter niet
kunt stoken.
6. Gebruik haardhout met FSC- of PEFC keurmerk.
7. Wordt het binnen te warm met de houtkachel aan? Stook dan met minder hout en zet
even een raam open. Schuif niet de luchttoevoerklep dicht (‘smoren’). Het hout
verbrandt dan niet volledig, waardoor er extra veel schadelijke stoffen ontstaan.
8. Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen. Dat
zorgt voor een betere verbranding en dus minder schadelijke stoffen.
9. Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open (of zet een raampje open). Het vuur kan
dan zuurstof aantrekken en de rook kan via de schoorsteen afgevoerd worden.
10. Controleer of u goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en er komt
bijna geen rook uit de schoorsteen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de
verbranding niet goed is: zorg dan voor voldoende luchtaanvoer.
11. Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen.
12. Stook niet iedere dag en zeker niet langer dan 4 uur op één dag. Zo blijft u vrienden met
de buurt.
Wat kunt u doen wanneer u stookhinder ervaart?
Hinder door houtkachels komt vaak door slecht stookgedrag. Heeft u last van een open haard
of houtkachel die in uw omgeving gestookt wordt? Ga dan eerst in overleg met de stoker of
schakel Buurtbemiddeling in. Buurtbemiddeling is in veel Nederlandse gemeenten aanwezig.
Soms zijn een goed gesprek en een paar afspraken voldoende om de hinder te beperken.

Renswoude, 9 februari 2022
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Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Biesbosserweg 1, Renswoude
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude hebben aan Mts. J. en G.J. van
Vulpen gevestigd aan de Biesbosserweg 1 in Renswoude een Omgevingsvergunning Beperkte
Milieutoets (OBM) verleend voor het wijzigen van het veebestand.
Inzien
Het besluit ligt met de bijbehorende stukken vanaf 10 februari 2022 tot en met 24 maart 2022
ter inzage. U kunt het besluit na afspraak (088–0225000) inzien bij de Omgevingsdienst regio
Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht (maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 12:30 uur) of na
afspraak bij de afdeling Omgevingsbeheer in het gemeentehuis van Renswoude.
Reageren
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van
zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude. Het indienen van een
bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit
bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. Voor de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de
rechtbank griffierecht geheven.

Bezoek Commissaris van de Koning
Op donderdag 10 februari brengt Commissaris van de Koning van de Provincie Utrecht, Hans
Oosters een bezoek aan de gemeente Renswoude.
Naast een overleg met het college , zal de commissaris ook diverse locaties in Renswoude
bezoeken en in gesprek gaan met ondernemers op het gebied van horeca en retail met als
onderwerp de inpact van de Coronacrisis tijdens de diverse lockdowns.
Aangevraagde omgevingsvergunningen
• Taets van Amerongenweg 31 t/m 57 en 54 t/m 76: slopen woningen (ingediend 20 januari
2022);
• Barneveldsestraat 12: vervangen berging (ingediend 21 januari 2022).
Verleende reguliere omgevingsvergunningen
• Schalm 1: kappen walnotenboom (verzonden 24 januari 2022).
Voor meer informatie: 0318 - 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl

Renswoude, 9 februari 2022
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Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten
▪ Melding evenement – Colorrun De Hokhorst 5 e.o. d.d. 30 maart 2022 (ontvangen 21
januari 2022);
▪ Verklaring van geen bezwaar - evenement '49ste Nacht van Weesp' in de nacht van 14 op
15 mei 2022 (ontvangen 26 januari 2022);
▪ Evenementenvergunning – opening en open dag brandweerkazerne Renswoude d.d. 25
juni 2022 (ontvangen 27 januari 2022);
▪ Evenementenvergunning – Oranjefestival d.d. 27, 29 en 30 april 2022 (ontvangen 31
januari 2022);
▪ Ontheffing Alcoholwet art. 35 - Oranjefestival d.d. 27, 29 en 30 april 2022 (ontvangen 31
januari 2022).
Voor meer informatie: Mw. S. Tsang via 0318 - 578 150 of s.tsang@renswoude.nl
Notitie voor alle bekendmakingen en vergunningen: Alle bovenstaande bekendmakingen en meer
informatie over bovenstaande aanvragen worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.
Automatisch op de hoogte blijven van berichten over uw buurt? Meld u aan voor de e-mailservice
via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
Aanvullende informatie over Dorpsteam Renswoude
Dorpsteam Renswoude is het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen op het gebied
van:
- huishoudelijke ondersteuning
- relatie of echtscheiding
- zelfstandig blijven wonen
- rouw en verlies
- dagbesteding
- opvoeden en opgroeien
- vervoer (in de regio)
- ontwikkel- en/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 het algemene telefoonnummer van de gemeente (0318)578 150 of via
dorpsteam@renswoude.nl
Inloopuren:
Elke maandag in de even weken (van 10:00-11:00 uur) in de Bibliotheek
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)
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Vaccinatie tegen corona weer mogelijk in Renswoude.
Vaccinatie
tegen
coronaop
weer
mogelijk
in Renswoude.
In
februari is
de locatie
zaterdag
geopend
tussen 10.00 en 16.00 uur om zonder afspraak
In februari
is de locatie
opzowel
zaterdag
tussen
10.00
en 16.00
uur om
afspraak
langs
te komen.
Dit geldt
voorgeopend
de eerste,
tweede
vaccinatie
alsook
dezonder
boosterprik.
Ook
langs
te komen.
zowel voorworden.
de eerste,
vaccinatie
alsook
de boosterprik.
Ook
kinderen
kunnenDit
hiergeldt
gevaccineerd
Na tweede
de vaccinatie
wordt
een Nationaal
en
kinderen
kunnen
hier gevaccineerd
Natoegestuurd.
de vaccinatie wordt een Nationaal en
Internationaal
bewijs
van vaccinatieworden.
(digitaal)
Internationaal
bewijs
van vaccinatie
(digitaal) toegestuurd.
Kijk voor actuele
informatie
en openingstijden
op www.ggdru.nl
Kijk voor actuele informatie en openingstijden op www.ggdru.nl
Voormalig huisarts, Dr. J. Dirven, geeft in onderstaand stuk extra uitleg over Corona, de
Voormalig
huisarts,
Dr. J. Dirven,
geeft inde
onderstaand
stuk
extra uitleg over Corona, de
maatregelen
daaromheen
en benadrukt
voordelen van
vaccineren.
maatregelen daaromheen en benadrukt de voordelen van vaccineren.
De Coronapandemie is agressief en hardnekkig en daarmee is deze ernstige ziekteverwekker
De
Coronapandemie
is agressief
hardnekkig
enbesmettelijkheid,
daarmee is deze ernstige
ziekteverwekker
gevaarlijker
dan het griepvirus.
Ditenzien
we aan de
ziekteverschijnselen
en het
gevaarlijker
dan slachtoffers.
het griepvirus. Dit zien we aan de besmettelijkheid, ziekteverschijnselen en het
aantal dodelijke
aantal dodelijke slachtoffers.
Hoe kunnen we besmettingen in eerste instantie tegengaan?
Hoe
we besmettingen
in eerste
instantie
tegengaan?
Met kunnen
hygiënische
leefregels, goede
ventilatie
van
ruimten en afstand houden.
Met hygiënische leefregels, goede ventilatie van ruimten en afstand houden.
Wat zou nu de beste aanpak zijn?
Wat
zouernugeen
de beste
aanpak
zijn?Corona’ bestaat en de ziekteverschijnselen, de IC-bedden en
Terwijl
‘medicijn
tegen
Terwijl
er afnemen,
geen ‘medicijn
tegen
Corona’
bestaatom
enjezelf
de ziekteverschijnselen,
detegen
IC-bedden
sterfte al
bestaat
er juist
vaccinatie
en anderen definitief
de en
sterfte
al afnemen, bestaat
er juist
omMaar
jezelfdan
en anderen
de
ziekteverschijnselen
van Corona
te vaccinatie
beschermen.
moet weldefinitief
iedereentegen
meedoen,
ziekteverschijnselen
Corona
beschermen.
moet
wel iedereen
anders grijpt het virusvan
alsnog
omte
zich
heen (zoalsMaar
we aldan
eerder
hebben
gezien).meedoen,
Bij 85%
anders
grijpt het
virus alsnog
zich heen
(zoals we
al vaccin
eerder bijna
hebben
gezien).
gevaccineerde
personen
in deom
bevolking
beschermt
het
allen.
Maar Bij
als85%
slechts
gevaccineerde
personen
in dan
de bevolking
vaccin bijna
Maargroep
als slechts
30% gevaccineerd
zou zijn,
zijn allenbeschermt
veel minderhet
beschermd,
ookallen.
de kleine
30%
gevaccineerdOngevaccineerde
zou zijn, dan zijnpersonen
allen veelzijn
minder
ook
de de
kleine
groep dan
gevaccineerden.
meerbeschermd,
besmettelijk
voor
omgeving,
gevaccineerden. Ongevaccineerde personen zijn meer besmettelijk voor de omgeving, dan
gevaccineerden.
Waarom een vaccinatie?
Waarom
eenstimuleert
vaccinatie?
Het vaccin
de afweer in ons lichaam. Bij hernieuwd Coronacontact ben je meer
Het
vaccin stimuleert
afweer
in ons
lichaam.
Bijdoorgemaakte
hernieuwd Coronacontact
ben
je meer
beschermd
en word jede
niet
of minder
ziek.
Na een
infectie is ons
lichaam
ook
beschermd
en word
niet of vaccinatie
minder ziek.
Na
een doorgemaakte
lichaam
meer beschermd.
Wejekennen
als
preventieve
aanpak alinfectie
vanuit is
deons
vorige
eeuwook
tegen
meer
beschermd.
We kennen
vaccinatie
aanpak
al vanuit
vorige eeuw tegen
het griepvirus,
difterie,
kinkhoest,
tetanusals
enpreventieve
polio (DKTP)
bij kinderen,
bij de
straatverwondingen
het
griepvirus,
difterie, kinkhoest,
tetanus bij
en diegenen
polio (DKTP)
bij kinderen,
bijwillen
straatverwondingen
tegen
het tetanusvirus
of als verplichting
die naar
de tropen
reizen.
tegen het tetanusvirus of als verplichting bij diegenen die naar de tropen willen reizen.
• Als gevaccineerde persoon ben je a) veel beter beschermd en b) bijna niet meer
• Als
gevaccineerde
persoon ben je a) veel beter beschermd en b) bijna niet meer
besmettelijk
voor anderen.
voor anderen.
• besmettelijk
Als ongevaccineerde
persoon loop je a) een hoger risico op de ziekte en b)draag je
• Als
ongevaccineerde
persoon
loop je a) een hoger risico op de ziekte en b)draag je
(onwetend)
het virus over
op anderen.
(onwetend) het virus over op anderen.
Bij een te lage vaccinatiegraad in de bevolking komt het virus sneller terug
Bij
een te lage
vaccinatiegraad
in de bevolking
komt
hetbij
virus
Recentelijk
zagen
we dat het Coronavirus
slim
is en
eensneller
te lageterug
vaccinatiegraad zichzelf
Recentelijk zagen we dat het Coronavirus slim is en bij een te lage vaccinatiegraad zichzelf
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aanpast. (mutatie) Dit gebeurt in een andere vorm als nieuw ‘mutant virus’. (‘Delta’ en heden de
‘Omikron’ vorm] Op deze wijze kan het virus zich toch weer verspreiden en opnieuw ziekte
aanrichten. Daardoor kan er weer een nieuwe ‘golf’ ontstaan met als gevolg meer slachtoffers
en een langere duur van de pandemie. De ernst van de ziekteverschijnselen neemt bij de
nieuwe besmetting wél af, maar helaas niet bij ongevaccineerden. Dit zien we heden op de ICbedden in de ziekenhuizen, die voor meer dan 90% door ongevaccineerden bezet worden.
Wat staat ons dan nu te doen?
Hoe meer we ons laten vaccineren, hoe groter de kans dat we voor het virus én voor elkaar
beschermd zijn. Degenen die zich alsnog laten vaccineren verlagen de kans op ziekte voor
zichzelf. Pas dan zal bijna niemand meer ziek worden en zal de pandemie overwonnen zijn. De
agressieve aard van het virus kan wel aanleiding geven tot een jaarlijkse vaccinatie eventueel
in combinatie met de griepvaccinatie. Als we ons niet allemaal willen laten vaccineren, neemt
het Coronavirus weer eerder de overhand via zijn mutant-vormen en kan het nog jaren gaan
duren.
Dr. J. Dirven, huisarts

Het Sport- en Vitaliteitsakkoord informeert u
In sporthal De Hokhorst en de bibliotheek zijn onlangs tv-schermen opgehangen. Het initiatief
daarvoor kwam vanuit het Sport- en Vitaliteitsakkoord. Dat akkoord heeft tot doel dat samen
met lokale sportverenigingen en welzijnsorganisaties mensen gestimuleerd worden om in
beweging te komen en de gelegenheid krijgen elkaar te ontmoeten. Juist in de Coronaperiode
heeft de Rijksoverheid hiervoor budget beschikbaar gesteld.
Tussen de lockdowns door hebben sportverenigingen en welzijnsorganisatie SWO-sr
verschillende activiteiten georganiseerd zoals: de Old Stars hub op donderdagmiddag in de
sporthal, met dynamic tennis en koersbal, buurtvoetbal bij de voetbalvereniging, een
wandelclub op maandagmiddag en de “Renswoude voor elkaar” activiteiten van de SWO.
Andere verenigingen bieden nieuwe leden korting aan op het eerste jaar lidmaatschap, zoals
tennisvereniging Dicke Rijst. Deze vereniging geeft ook 50% korting op tennislessen. Alles om
inwoners van ons dorp, jong en ouder, in de gelegenheid te stellen om te bewegen en elkaar te
ontmoeten. Al deze activiteiten worden gesubsidieerd vanuit het Sport- en Vitaliteitsakkoord.
Er zijn verschillende manieren om inwoners te informeren over al deze activiteiten. Recent is
daar een nieuwe wijze van communicatie bij gekomen, namelijk tv-schermen in de bibliotheek
en in de sporthal. Met een mooi woord heet dat ‘narrowcasting’.
Zo wordt iedereen snel geïnformeerd over komende activiteiten, maar ook wanneer er
onverhoopt activiteiten niet kunnen doorgaan.
Dus als je binnenkort de sporthal of de bibliotheek inloopt: check even op het scherm of er ook
voor jou activiteiten bij zijn of kijk op www.renswoudevitaal.nl

Renswoude, 9 februari 2022

Gemeentenieuws
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NIEUWS VAN DORPSBELANG RENSWOUDE
DE DORPSSTRAAT (N224) IN RENSWOUDE IS TE
ONVEILIG EN DAAROM VRAAGT DIT OM EEN RONDWEG

r tezl eoirdge r
u i t vuaiatrvt a
ba
eg

monebeijer.nl

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

www.uitvaartzorgsimonebeijer.nl

Uw lokale opticiens,
Sjoerd en Ingrid

Gereedschappen - IJzerwaren - Bedrijfskleding

Volg onze acties via
Facebook @nijborgrijg

De N224 is van oudsher een 45 km lange
provinciale doorgangsroute tussen Zeist en
Arnhem. De toenemende verkeersdrukte over
de Dorpsstraat leidt de laatste decennia tot
discussie, alle eerdere wegaanpassingen ten
spijt. Al jarenlang is dit de ‘racebaan’ in het
dorp met de meeste ongevallen en dodelijke
slachtoffers. Er heerst een groot gevoel
van onveiligheid en vele bewoners lijken de
Dorpsstraat zoveel mogelijk te mijden. Er is
sprake van geluidsoverlast en overmatige
CO2
uitstoot.
Mogelijke
(onvrijwillige)
gezondheidsschade is niet uitgesloten.
Eerdere reparatie opties boden geen soelaas
en de verkeersdrukte over de N224 neemt
alleen maar toe. Onze buurdorpen hebben
jarengeleden al een Rondweg aangelegd en
blijken hiermee tevreden. Zij zijn van hun
centrale verkeersproblemen af.
Dorpsbelang Renswoude luidt de noodklok. Het
doorgaande verkeer wordt alleen maar meer.
De nabije toekomst belooft niet veel goeds
met de flinke uitbreidingen van Woudenberg
en Scherpenzeel die op stapel staan. Ook
Renswoude breidt uit. Dorpsbelang wil het
verkeer uit ons dorp weren en omleiden via
een rondweg. Wij streven naar een tracé
waarbij de impact op ons landschap zo klein
mogelijk is. Een specifiek knelpunt in ons dorp
is de aansluiting van de Ubbeschoterweg op de
Dorpsstraat. Inwoners uit noord en Beekweide
staan hier soms lang in de rij. Verbetering daar
is zeer wenselijk en wij zullen ons daar sterk voor
maken. De wegbeheerder, de provincie Utrecht,
zal in 2022 een onderzoek starten naar de
verkeersveiligheid van de N224 in Renswoude.
Laten we hopen dat dat het begin zal zijn van een
goede oplossing.
DORPSBELANG EN DUURZAAMHEID

Waarborg in kwaliteit
12

Nederland dient in 2050 energieneutraal te
zijn in. Iedere gemeente moet bijdragen aan
het opwekken van hernieuwbare, duurzame

energie. Vooralsnog is er alleen de keus uit zonen windenergie. Dorpsbelang is daar kritisch
over. Wij menen, dat je niet alle benodigde
energie met zon en wind kunt opwekken.
Denk aan windstille en bewolkte dagen, zoals
we er zoveel gehad hebben afgelopen herfst
en winter. Dorpsbelang verwacht dat grote
energiecentrales (o.a. kerncentrales) ook in
2050 onontbeerlijk zijn. Dorpsbelang is tegen
grote windturbines in dit dichtbevolkte gebied,
vooral vanwege de impact op de gezondheid
van omwonenden. Zonne-energie willen we
opwekken op daken van bedrijven, agrarische
schuren, op restgronden en langs infrastructuur.
Hiermee kunnen we een groot deel van het
huidige elektriciteitsverbruik opwekken. We
realiseren ons dat de netbeheerder momenteel
problemen heeft met de capaciteit van het net
en de aansluiting van die locaties. Maar dat kan
en mag onzes inziens geen legitieme reden zijn
om ons te verplichten om grote windturbines
en grote zonneweides te realiseren. Wij willen
daarom geen grootschalige zonneweides
op landbouwgrond. Grootste uitdaging voor
Renswoude zal zijn om gasloos te worden. Eerste
stap daarin is de TransitieVisie Warmte, die in
de raadscommissie van 27 januari is besproken.
De daarin aangekondigde vervolgonderzoeken
moeten worden afgewacht voordat we weten
hoe we “van het gas af” kunnen.
Wat kunnen we nu dan wel doen? Door
te beginnen met het (nog beter) isoleren
van woningen en bedrijven kunnen we het
energieverbruik nu al beperken. Energie die je
niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. In de
Taets van Amerongenweg is bewezen dat huizen
energieneutraal kunnen zijn. Streven moet zijn
dat in 2050 woningen nul-op-de-meter of Bijna
Energie Neutraal zijn. Dorpsbelang wil met een
lokaal energieloket de inwoners van Renswoude
helpen met leverancier onafhankelijk advies
en hulp bij subsidieaanvragen. Met de huidige
hoge gasprijzen kan het interessant zijn om
dat op korte termijn al te doen. Het volledige
programma van Dorpsbelang kunt u vinden op
onze website www.dorpsbelangrenswoude.nl.
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ZOEK JIJ DE
LEUKSTE BIJBAAN?
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GEEN OF
WEINIG
ERVARING?

VOLG ONZE GRATIS HORECA ACADEMIE
EN SPAAR VOOR EEN DINERBON T.W.V. €75,00

VAN BAR & BEDIENING TOT EVENTS
OF (SPOEL)KEUKEN
Ben jij minimaal 16 jaar en 1 á 3 avonden p.w. beschikbaar
Scan de QR-code voor alle vacatures

@dehofrenswoude | werken@dehof.nl
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VOLG DE LEUKSTE TRAININGEN
EN WORKSHOPS O.A. OVER
WIJN, KOFFIE EN COCKTAILS!
Scan de QR-code voor meer info

@dehofrenswoude | werken@dehof.nl
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CON AMORE RENSWOUDE

6
MA X NT
PER KLA

Hak
groenteconserven,
appelmoes of
bonenschotels

Alle
Heineken pils

4 potten à 330-370 gram of
stazakken à 205-550 gram
combineren mogelijk

IS*
T
A
R
G
2
2+
96
76 _

2 stuks
combineren mogelijk

*

2.38 _ 5.98

E PRIJS
2 HALV10.
98 _
35.38
42 _
8. 26.54

Alle Ariel
of Lenor

Alle Crystal Clear

2 stuks
combineren mogelijk

2 stuks
combineren mogelijk

IS*
T
A
R
G
1
+
1
_

IS*
T
A
R
G
1
+
1
18
10 _

11.

4.

994
9.

e

2.

50.58

5.

4. 25.29

1.05 _ 2.59

Gegaarde kipreepjes
grill/pittig pak 200 gram
Half om half gehakt pak 500 gram
Runderchipolata’s pak 8 stuks
Pangasiusfilet citroen/dille per pak
Gebraden gehaktbal pak 2 stuks

Trots van Coop
Authentieke rauwe
of gekookte
hamsoorten

97 _

combineren mogelijk

2 STUKS
6.38
9.84

5.-

2 pakjes à 110-135 gram
combineren mogelijk

*
IJS
R
P
E
V
L
A
2 H
5.12 _ 7.48
3.84 _ 5.61
e

Yes, we mogen weer live repeteren!
Na de laatste verandering van coronamaatregelen mochten we weer bij elkaar
komen om te repteren. Voor ons is de
repetitieavond een hoogtepunt in de week.
Samen zingen is puur genieten en geeft je
genoeg energie voor de rest van de week!
Naast dat we hard werken om de stukken
onder de knie te krijgen, is er ook tijd om
elkaar te ontmoeten.
Op Tweede Paasdag, maandag 18 april,
hopen we een Paaszangdienst te organiseren
in de Koepelkerk te Renswoude. Zoals het
er nu voor staat lijkt het dit jaar wel door te
kunnen gaan, mits de coronamaatregelen
het toestaan natuurlijk. En met inachtneming
van de dan geldende maatregelen.
U bent welkom om met ons mee te doen
om deze Paaszangdienst tot een feestelijke
gebeurtenis te maken. Kom gerust eens
kijken op een donderdagavond in Rehoboth.
We repeteren van 19.30 tot 21.00. U hoeft
niet gelijk lid van ons koor te worden. *
We hopen u te ontmoeten op donderdag.
Con Amore Renswoude
Voor meer informatie:
Y. Schouten, yschouten@hetnet.nl
*) Als u meedoet met het Paas-project vragen we om een
kleine bijdrage in de kosten.

Campina
Langlekker
3 pakken à 1000 ml
combineren mogelijk

2 STUKS

3 STUKS
3.75
4.47

2.

49

Molenbrood vloerbroden
2 hele broden, combineren mogelijk

5.38
5.78

3.

50

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 07 februari t/m 13 februari 2022. Week 06. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop van Beek Renswoude
Dorpsplein 14
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EN WAT ALS ER GEEN HOGE WINDMOLENS
KOMEN?
Klimaatverandering en gaswinning geven
steeds meer problemen. Denk aan Limburg
en Groningen. Daarom moeten we de
omslag maken naar duurzame energie. De
SGP neemt deze doelstelling serieus, en
staat achter de landelijke doelstelling om in
2050 energieneutraal te zijn.

Deze transitie is niet makkelijk en zal tijd en
geld kosten. In de regio werken we samen aan
de Regionale Energie Strategie. De coalitie in
Renswoude was heel ambitieus, en wilde al
in 2035 energieneutraal zijn. De oplossingen
zijn nog volop in ontwikkeling, en landelijk
ligt het tempo lager. Maar Renswoude wilde
het hier allemaal snel even regelen, en kwam
met een voorstel voor windmolens twee keer
zo hoog als de Domtoren. Gelukkig heeft de
gemeenteraad dit plan weggestemd, maar
het heeft wel een hoop gedoe gegeven. In de
regio voorop willen lopen is verspilling van de
tijd van ambtenaren en gemeenschapsgeld.
De SGP vindt dat de ambitie om in 2035
energieneutraal te zijn snel losgelaten moet
worden. Gelukkig begint dit inzicht nu ook bij
andere partijen te komen.
Daarmee is niet gezegd dat er niks
moet gebeuren. De SGP wil ‘zon-opdak’ stimuleren. Verder gebruiken we
de zonneladder: eerst zonnepanelen op
gebouwen, daarna langs infrastructuur
(bijvoorbeeld een zonnelint langs de A12) en
langs de bebouwing of recreatiegebieden.
Zonnepanelen op landbouwgrond zijn
ongewenst, in ieder geval zolang daken
en andere locaties niet benut zijn. Ook het
plaatsen van kleine windmolens bij
boerderijen moet makkelijker worden.
Het rijk zal serieus moeten investeren
in het elektriciteitsnet, want dat wordt
waarschijnlijk een knelpunt. Kortom, er is veel
werk te doen. De SGP zal zich de komende
periode hiervoor inzetten. Wij hebben oog
voor uw belangen bij deze transitie, en gaan
voor reële oplossingen.
SGP fractie Renswoude
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Ondernemersgeest?
Kom maar op!
Onde
Ondernemers
zijn de motor van onze lokale economie. Als
ondernemer beteken je veel voor Renswoude. We hopen dat je
flinke groei realiseert. En we weten het: groei zonder ruimte is
een utopie. Je moet vooruit kunnen. Uitbreiden. Activiteiten
ontwikkelen. Je vleugels uitslaan. Die ondernemersgeest
houden we van. Kom maar op met je plannen. Wij vinden dat
je alle ruimte moet krijgen. Regels helpen daarbij, meer niet.
Als we samen ondernemend en vindingrijk zijn, kan er veel.
Dat willen we graag bewijzen. Geef ons daarom je stem.

1
18

COLUMN TINEKE NENNIE-DE KRAA

Kraaien
pootje

NATTE VOETEN OP HET LEUGHTENPAD
“Gaan jullie mee?” vragen we onze kleinzoons van 6 en 8. Hun standaard reactie is: “Wat
gaan we dan doen?” “Wandelen”, antwoorden wij, “maar níet saai, hoor, en wél je laarzen
aandoen!” Ah, dat klinkt aantrekkelijk! Tijdens het korte ritje in de auto bestoken ze ons
voortdurend met vragen. Stiknieuwsgierig en een tikkeltje verbaasd kijken ze om zich
heen, als we bij camping De Lucht parkeren. Behalve een groot springkussen zien ze niets
bijzonders. De receptie is gesloten, maar ook zonder huurrugzakje met daarin o.a. een
vergrootglas kunnen we prima op pad gaan.
Eenmaal bij de routekaart op het startpunt van het Leughtenpad krijgen ze de smaak te
pakken en proberen ze ieder als eerste de eekhoornwegwijzers te vinden.
Nee, dit wordt zéker geen saaie wandeling over keurig aangelegde paadjes. Ze springen
enthousiast over boomstronken, balanceren over op ongelijke hoogte aan elkaar
gekoppelde balken, lichten stoeptegels op om te speuren naar kleine insecten en lezen
hardop bordjes met kennisvragen over planten en dieren. Bij de uitdagende klim- en
klauterobjecten gaan ze pas echt uit hun dak. Zo is er een reuze spinnenweb, waar ze zo
hoog mogelijk in klauteren. Verderop staan een paar klimrekken waaraan ze zich ontpoppen
als heuse vleermuizen. De uitkijktoren is letterlijk een hoogtepunt, waarna de dassenburcht
van rioolbuizen hen het leven onder de grond laat ervaren.
Bijna aan het eind van het pad stuiten ze op een kleine vijver, met in het midden een vlot.
Hoe komen ze daarop naar de overkant? Boffen zíj even dat opa lange benen heeft! Met zijn
kniehoge laarzen loopt hij het water in, grijpt een losse boomtak vast en slaagt erin, zich
met moeite staande houdend in de glibberige modder, het vlot naar zich toe te trekken.
Eindelijk kunnen de mannen erop om zich met het touw te verplaatsen. Opeens gaat het
vlot wiebelen en schuin hangen. Als echte held schiet opa meteen te hulp en stapt er ook
op. Onmiddellijk begint het hele gevaarte naar één kant te hellen en ‘water te maken’, tot
grote schrik van de kleinste man, die angstig roept “Help, ik verdrink!” Mijn geruststellende
opmerkingen vanaf de kant dringen amper tot hem door. Hij heeft immers nog geen
zwemdiploma! Het duurt even, maar dan heeft opa ‘het schip’ onder controle en belanden
ze met vereende krachten veilig aan de overkant.
Als later onze dochter voor de deur staat, stormt de jongste van de twee op zijn moeder af,
luidkeels verkondigend dat hij bijna verdronken was. Had híj even een spannend verhaal!
Tot onze geruststelling mogen en willen de kids nog steeds bij ons logeren!
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LIONS CLUB VERZAMELT 183.400 DE-PUNTEN
VOOR VOEDSELBANK AMERSFOORT
In de maand december van het vorige jaar
hebben de bekende verzamelboxen voor
de DE-waardepunten en het oude geld dat
u nog in een laatje had liggen weer bij de
lokale supermarkten en bij Esso Voskuilen
Woudenberg gestaan.
Er is ruimhartig op de oproep van Lionsclub
Scherpenzeel-Woudenberg-Renswoude
gereageerd en na telling bleek de opbrengst
maar liefst 183.400 DE-waardepunten en
1,8 kilo aan vreemd geld te zijn! Een fraaie
opbrengst die de Voedselbank Amersfoort
367 pakken koffie zal opleveren. De landelijke
opbrengst is helaas nog niet bekend maar dit
is al een mooi resultaat voor deze regio. De DE
waardepunten zijn inmiddels overhandigd aan
de voedselbank.
Het oude en vreemde geld zal worden
ingeleverd tegen de geldende koers en zal

ten goede komen aan het project ’Fight for
sight’ van de internationale Lions organisatie,
in samenwerking met Wilde Ganzen.
Hierdoor kunnen slechtziende mensen in
ontwikkelingslanden aan ’staar’ worden
geholpen midddels een oogoperatie, waarna
zij weer goed kunnen zien en verder een zo
normaal mogelijk leven kunnen leiden. Met de
huidige opbrengst kunnen 6 mensen aan staar
worden geopereerd waardoor zij weer kunnen
werken en een inkomen hebben.
Hartelijk dank! Wij willen de deelnemende
inleveradressen waar onze boxen mochten
staan en alle inwoners van Scherpenzeel,
Renswoude en Woudenberg, die hun bijdrage
aan deze actie hebben geleverd, hartelijk
danken voor hun medewerking en hopen
volgend jaar weer op hun medewerking te
mogen rekenen. Zodra de opbrengst van de
landelijke actie bekend is, zullen wij dat u laten
weten.

Renswoude
blijft goed
wordt beter.
kies

#3
20

Evert Blaauwendraat
"Voor de Renswoudse boer en
burger "
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VAN EN IN DE BIEB!
De bibliotheek is open, tijdens de gebruikelijke
openingsuren, dus ook op woensdagavond
tot 20.00 u. wel verwachten wij dat u een
mondkapje opdoet en een mandje gebruikt.
Verder houdt de bibliotheek zich aan alle
overige Corona-maatregelen.
Alle indit
stukje genoemde activiteiten gaan alleen
maar door als de maatregelen van de
overheid dit toelaten.
Hulp nodig? Wij helpen zo goed mogelijk
iedereen die het niet lukt bij het maken
van een (online) afspraak voor een
boosterprik, en hebben formulieren om een
Coronatoegangsbewijs op papier aan te
vragen. Ook als u een tablet hebt en graag
e-books of luisterbooks wilt downloaden en
dat lukt niet, kom even langs dan kijken we
of wij u op weg kunnen helpen.
LEZING BEGRIJP IK MIJN KAT? WOENSDAGAVOND 9
FEBRUARI

Spreker: Sonja van
Kattenacademie.

Leeuwen

van

de

Tijdens deze lezing in het kader van de Zoute
Inval neem kattengedragstherapeut Sonja
van Leeuwen ons mee mee in de manier van
communiceren van je kat. Begrijp je wat de
kat je wil zeggen met zijn lichaamstaal en
gedrag.
Het is niet moeilijk, als je een eenmaal weet
en voorkomt veel frustratie en verbetert het
welzijn van je kat. De lezing duurt ongeveer
1,5 uur en na afloop is er de mogelijkheid om
vragen te stellen.
De kat mag gewoon thuisblijven, als u
thuiskomt zal deze meteen merken dat
er anders naar hem/haar gekeken wordt.
Geïnteresseerd? Kom langs! De lezing is
gratis.
VERRASSINGSPAKKET

Het is nog steeds mogelijk een zg.
Verrassingspakket te bestellen als u
bibliotheek-lid bent. Speciaal hiervoor
stellen medewerkers van de Bibliotheek
Z-O-U-T verrassingspakketten samen. In
elk pakket zitten vijf tot tien boeken, binnen
een bepaald genre. Het pakket kan op de

de heraut
gekozen vestiging opgehaald worden tijdens
openingsuren. Kijkt u hiervoor op onze
website, waar u een formulier kunt invullen.
www.bibliotheekzout.nl/over-ons1/
klantenservice/de-afhaalbieb-Renswoude.
WIST U DAT... kinderen gratis lid zijn tot 18 jaar?
U met een Studentenpas voor half geld lid
kunt zijn? Pas meenemen.
RONDLEIDINGEN KASTEEL RENSWOUDE

Deze worden weer door de bibliotheek
georganiseerd zodra dat kan. 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 10 e pp. In
februari staat de rondleiding gepland op de
15de februari indien de maatregelen rondom
openingstijden musea dit toestaan.
U kunt alleen mee als u bent aangemeld en
uw aanmelding is bevestigd.
ZOUTE INVAL VRIJDAGMIDDAG

Elke vrijdag tussen 14 u en 16.30 u bent u
welkom om te komen sjoelen en rummicuppen, of biljarten.
Ook pakken we voorzichtig de schilderlessen
weer op, de groep is echter vol, u kunt u zelf
voor de wachtlijst aanmelden.
VOORLEZEN

Elke woensdagmiddag is er weer voorlezen
voor de kleintjes, het begint om half vier.
opgeven hoeft niet.
LEZING ANDALUSIË, EEN MOORSE ERFENIS

Woensdagavond 19 Maart
Frans Loos uit Driebergen
Aanvang 20.00 u, het duurt tot ongever
21.45 u.
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Andalusië is altijd een geliefde regio geweest
voor veroveraars. In de loop der eeuwen
vonden er invasies plaats van Grieken,
Carthagers en Romeinen. Deze volkeren
stichtten hier koloniën, zoals Sevilla en
Gades (Cádiz).
In het begin van de 5de eeuw drongen de
Vandalen uit Noord Europa over de grenzen.
Ze ondervonden nauwelijks tegenstand
bij de bevolking. Hun naam vinden we nog
steeds terug in Vandalitia, Al-(V)andaluz, het
land van de Vandalen, Andalusië.
De Vandalen moesten in de 6de eeuw
hun macht afstaan aan de Westgoten (de
Visigodos), die ook weer afkomstig waren uit
Noord-Europa.
Inmiddels waren de Moren er in geslaagd om
hun gebied onder islamitische heerschappij
te brengen. Ook staken ze over naar Gibraltar
en in de slag van Jerez de la Frontera in het
jaar 711 overwonnen ze de Visigoten. Alleen
in een paar ontoegankelijke berggebieden
drong de Islam niet door, de rest van Spanje
viel echter al heel gauw onder het gezag van
de halve maan.
Córdoba werd in 756 de schitterende
politieke en religieuze hoofdstad van het
kalifaat, het werd het centrum van het
Moorse Spanje, een stad met veel invloed
op het gebied van landbouw, wetenschap
en kunst. Irrigatie en onbekende planten
als rijst, suikerriet, dadels en sinaasappels
danken wij aan deze mensen. Arabisch werd
de taal van de wetenschappers. Wiskunde,
geneeskunde, astronomie en poëzie
bloeiden.
Overal in Andalusië ontstond een zeer
bijzondere cultuur met schitterende
gebouwen en prachtige tuinen. De door de
Moren opgelegde belastingen waren vrij
redelijk. Ook bleef er vrijheid van godsdienst
voor de overwonnen bevolking. Lange tijd
leefde men hier in harmonie naast en met
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elkaar, christenen en joden werden door
de islamieten ook wel de mensen van het
boek genoemd. Wel zouden tolerantie en
vervolging elkaar gedurende de islamitische
heerschappij afwisselen.
Deze periode van macht en aanzien duurde
tot het jaar 1031.
Toen zette het verval in, want het gebied
werd in drie afzonderlijke Moorse rijkjes, de
reinas de taifas, Sevilla, Córdoba en Jaén
verdeeld.
Deze koninkrijkjes zouden o.a. door koning
Ferdinand III (1233–1250) van Castilië
tijdens de reconquista (herovering van het
Iberisch schiereiland) worden veroverd.
Granada,bleef het laatste islamitische
bastion, tot ook deze stad in 1492 door de
Katholieke koningen veroverd werd.
Na bijna 800 jaar verdween de Moorse
macht.
Duizenden
ontwikkelde
en
vredelievende bewoners zouden toen door
de onverdraagzaamheid van de christenen
naar Noord-Afrika verdreven worden.
Tijdens deze lezing met powerpoint
presentatie zullen we in het bijzonder
aandacht besteden aan de cultuur van
Moors Andalusië.

Meer weten of meedoen?
www.voorleesexpress.nl
voorleesexpress@bibliotheekzout.nl
0611645224 (alleen op vrijdag)

De lezing is gratis. I.m.v. de inventarisatie
van de belangstelling hiervoor vriendelijk
verzoek u hiervoor aan te melden voor 15
maart
via renswoude@bibliotheekzout.
nl of in de bieb aan de Van Reedeweg 77 in
Renswoude.

houden als u wilt. Nieuwe puzzels, ook voor
kinderen, zijn van harte welkom, graag in
goede staat.
ADRES:

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

Op dinsdag en vrijdag tussen 14.00-17.00
uur, op woensdag tussen 14.00-20.00 uur.
Let op, dus niet meer op dinsdagavond!
U kunt met uw abonnement ook andere
filialen van Zout op andere dagen bezoeken,
kijkt u voor openingstijden even op onze
website.

Renswoude
blijft goed
wordt beter.
kies

PUZZELBIBLIOTHEEK

www.voorleesexpress.nl
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De bibliotheek leent legpuzzels uit. Dit omdat
veel puzzelaars vaak op zoek zijn na nieuwe
puzzels om te gaan leggen en na 1 x ook klaar
zijn met hun eigen puzzel. Het is kosteloos u
hoeft zelfs geen lid te zijn van de bibliotheek.
U bent van harte welkom om een puzzel te
komen lenen in de bieb. U mag deze zo lang

#4

Erik Mandersloot
"Voor een ondernemend
Renswoude"
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PROGRAMMA VOETBALVERENIGING RENSWOUDE

Fysiotherapie
Manuele therapie
Sportfysiotherapie
Revalidatie
Medisch Fitness
Echografie
Shockwave
Blessurepreventie

Wist u dat wij middels
echografie (bijna) alle
klachten in beeld kunnen brengen?
Beukenlaan 46, Renswoude
0318-576353
www.fysio-vallei.nl
ZATERDAG 19 FEBRUARI 2022 - 14.30 UUR

LUNTEREN - RENSWOUDE
ZATERDAG 26 FEBRUARI 2022 - 14.30 UUR

RENSWOUDE - ASV DRONTEN
ZATERDAG 5 MAART 2022 - 14.30 UUR

VALLEIVOGELS - RENSWOUDE

Vertrouwd adres
in Renswoude
Dorpsstraat 73 - 3927 BB Renswoude
Telefoon: 0318 - 572 951 / 06 - 53 247 267
Email: renswoude@abgaasbeekmakelaardij.nl

www.abgaasbeekmakelaardij.nl

26Adv. AGM (kl) A6-li 2020-02.indd
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WWW.VVRENSWOUDE.NL
16-12-20 09:56
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NIEUWS VAN SWO – SCHERPENZEEL
RENSWOUDE
WANDELEN

Al geruime tijd is er in Renswoude een
wandelgroep. Iedere maandagmiddag om
13.30 uur verzamelen de deelnemers bij
droog weer bij sporthal De Hokhorst. De
groep groeit. Ook inwoners van Scherpenzeel
hebben hun belangstelling getoond. Daarom
is er nu ook de mogelijkheid om met een
groep in Scherpenzeel te wandelen, op
donderdagmiddag. Start- en eindpunt is De
Achthoek, Molenweg 1.
Vertrektijd: 13.30 uur. Loopt u mee? Meld u
dan aan via info@swo-sr.nl.
Iedereen kan meedoen, ongeacht de
leeftijd. Als de groep eenmaal is opgestart,
is aanmelden niet meer nodig. Zowel in
Renswoude als in Scherpenzeel is er - als de
coronamaatregelen dat toelaten - na afloop
gelegenheid om met elkaar een kop koffie of
thee te drinken. De kosten hiervan zijn voor

de heraut

eigen rekening.
U kunt dus 1 of 2 keer per week wandelen:
op maandag in en rondom Renswoude
en
op
donderdag
in
en
rondom
Scherpenzeel. Bewegen is goed, meer
bewegen is beter!

(TELEFONISCHE) BEREIKBAARHEID SWO
MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN

Bewegen is leuk én gezond! Iedere woensdag
bent u tussen 9:00 en 9:40 uur weer welkom
in De Achthoek voor een sportief begin van de
(woens)dag!
KAARTEN

Ook het kaarten is weer gestart. Iedere
dinsdagmiddag van 13:45 uur tot 16:30 uur
wordt een kaartcompetitie gehouden in De
Breehoek.
DIGICAFÉS

Kom met al uw vragen over computers,
tablets/iPads, smartphones en social media
naar een van de Digicafés.

FOOT FIT

Het adres voor:

Medisch pedicure

Beukenlaan 46
3927 AK Renswoude
0318-572041
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Het kantoor van SWO is onlangs verhuisd van
het Huis in de Wei naar de bibliotheek in De
Breehoek in Scherpenzeel. Met die verhuizing
verdwijnt met ingang van 1 april 2022 ook
het vaste telefoonnummer van SWO. Onze
bereikbaarheid verandert echter niet!
Ook na 1 april kunt u nog steeds telefonisch
contact met ons opnemen, maar u belt dan
rechtstreeks naar onze welzijnsmedewerkers,
via onderstaande telefoonnummers. Ook op
andere manieren kunt u met ons in contact
komen:
Post- en bezoekadres:
Marktstraat 59, 3925 JP Scherpenzeel (gebouw
De Breehoek).
In de brievenbus (buiten) kunt u post/
documenten die voor SWO bestemd zijn, doen.
Spreekuur:
Scherpenzeel: iedere woensdag van 13:30 uur
tot 14:30 uur in De Breehoek.
Renswoude: iedere dinsdag van 14:00 uur tot
15:00 uur in Bibliotheek Zout.

Welzijnswerkers:
Scherpenzeel: Martine van Garderen, tel. 06 83
77 58 54 (woensdag en donderdag); e-mail: m.
vangarderen@swo-sr.nl.
Renswoude: Rianne van Ginkel, tel.
06 51 64 75 25 (maandag, dinsdag en
vrijdagochtend); e-mail: r.vanginkel@swo-sr.nl.
VACATURE BESTUUR

Het bestuur van SWO telt zeven enthousiaste
en gemotiveerde (vrijwillige) bestuursleden.
Nu twee vacatures ontstaan, zijn wij op zoek
naar nieuwe bestuursleden om het huidige
bestuur op sterkte te houden.
Het bestuur van SWO is eindverantwoordelijk
voor de activiteiten van de stichting, de
financiën, het beleid en het werkgeverschap.
Verder heeft het bestuur een belangrijke
rol in visievorming en het ontwikkelen en
onderhouden van het netwerk.
SWO is een organisatie in beweging die zich
inzet voor een goede leefomgeving en het
welzijn van inwoners die ondersteuning nodig
hebben. Bent u betrokken, samenbindend
en heeft u tijd voor zinvol en uitdagend
vrijwilligerswerk? Neem dan contact met ons
op. Kijk voor meer informatie op onze website.

IJzersterk in plaatwerk

Pedicure Salon Renswoude

Wilma van Hunen

Renswoude: dinsdagmorgen 22 februari
van 10:00 tot 11:30 uur in Bibliotheek Zout.
Scherpenzeel: donderdagmorgen 10 en
24 februari van10:00 tot 11:30 uur in De
Breehoek.

-

Knipwerk
Kantwerk
Cortenstaal
Gepersonaliseerde vuurkorven
Stalen plinten

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

AGENDA FEBRUARI

maandag 14 en 21 februari van 9:30-11:00 uur: Creatieve inloop, bibliotheek R'woude
maandag 14 en 21 februari, 13:30 uur: Wandelgroep Renswoude, vertrek vanaf De Hokhorst
dinsdag 15 en 22 februari van 13:45-16.30 uur: Kaartclub, De Breehoek Scherpenzeel
dinsdag 22 februari van 10:00-11:30 uur: Digicafé Renswoude, Bibliotheek Zout
woensdag 16 en 23 februari van 9:00-9:40 uur: Meer bewegen voor ouderen,
De Achthoek Scherpenzeel
donderdag 10 en 17 februari van 15:00-16:00 uur: Dynamic tennis, De Hokhorst
donderdag 10 en 17 februari van 15:00-16:00 uur: Koersbal, De Hokhorst
vrijdag 11 en 18 februari van 9:30-11:00 uur: Taalcafé, bibliotheek R'woude
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Heeft u oud ijzer of oude elektrische apparaten?
Na een telefoontje of appje wil ik ze bij u ophalen
0628449019
Wil degene die schade veroorzaakt heeft aan onze
auto ter hoogte van Kastanjelaan 29 zich alsnog bij
ons melden tel. 06-12882003.
GEZOCHT: Iemand die ons 3 uur per 2 weken komt
helpen in het huishouden. Heb je interesse? Bel of
app naar 06-51831886
SAVE THE DATE!!
Politiek Renswoude organiseert ‘Renswoude in
beweging’. Wandel rond Renswoude en ontmoet
alle politieke partijen van Renswoude.
Heel Renswoude loopt.
Zaterdag 5 maart tussen 11 en 15 uur.
Loopt u ook mee? Nadere informatie volgt.

 gas  water  elektra  sanitair  riolering  verwarming  dakbedekking

Voor overige specialisaties: bezoek onze website
 Groot Overeem 9A6  3927 GH  Renswoude  0343-480119  www.welin.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 
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GEWIJZIGDE UITERSTE
INLEVERDATUM KOPIJ:
DONDERDAG 17 FEBRUARI
VÓÓR 19.00 UUR
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