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”Actueel  n ieuws u it  e igen dorp”

Een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen

”Actueel nieuws uit eigen dorp”



Het winterseizoen

We kijken allemaal zo graag
naar lente-, zomer- en herfstkleuren!
Nu de winter is begonnen vandaag,

zal dat dit seizoen niet meer gebeuren.

Maar toch, als je goed nadenkt,
is de winter het mooiste seizoen!

Want wat de winter ons allemaal schenkt.
daar kunnen we zoveel mee doen!

Denk maar eens aan de witte kleur
als de sneeuw op de aarde ligt,

dan is de natuur weer opgebeurd
en is alles weer prachtig licht.

redactie@bvaarlanderveen.nl
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In deze belangenaar o.a.

Jaarvergadering Belangenvereniging!
 
Wij nodigen alle leden van de belangenvereniging uit 

voor de jaarvergadering die gaat plaatsvinden op: 
2 maart om 20:00 uur in "het oude rechthuis"!

Jaarverslag - Financien - Kascontrole - Muziektent -

Prioriteitenlijst - Bestuursamenstelling - 

Presentatie Verkeersmetingen - Rondvraag

En meer!!!!

Team Ouwe A 
pakt titel
“de eerste ‘niet winst’  
voor Nieuwkoop”

En ook deze maand weer veel concerten en een toneel-
stuk. Een overzicht vindt u in de agenda.

Uit de oude doos
Een kijkje in de krant van 

toen.
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Agenda

zondag 8 februari
Koffieconcert in Studio 
Oosterman. Aanvang 
12 uur, toegang gratis. 
HARMONIEORKEST 
AMSTELVEEN
o.l.v. Nico Schimmel & 
Koperkwintet Brasso.

dinsdag  10 februari
WLTO klaverjassen in Studio 
Oosterman, aanvang 20 uur.

vrijdag 13 februari
Klaverjassen bij SVA, aanvang 
20 uur.

zaterdag 14 februari
Het WENSCONCERT van DSS 
waarin diverse bijzondere 
personen en muziekwerken de 
revue passeren. Aanvang 20 
uur in Studio Oosterman, de 
toegang is gratis.

zaterdag 14 februari
Country line dance avond in 
het Oude Rechthuis. Entree € 
4,- , dit is inclusief warm/koud 
buffet. Zaal open om 19 uur, het 
feest begint om 19:30 uur.

zondag 15 februari
Bridge drive in Studio 
Oosterman, aanvang 15 uur.

vrijdag 20 februari
Spinmill klaverjassen. Aanvang 
20 uur in Studio Oosterman.

zondag 22 februari
Spinmill klaverjassen 
organiseert koppelklaverjassen 
met warmbuffet. Aanvang 
15:30 uur in Studio Oosterman. 
Opgeven bij Sjaak Leliveld 
tel. 573672 of info@
studiooosterman.nl 

vrijdag 27 februari
Klaverjassen bij SVA, aanvang 
20 uur.

zaterdag 28 februari
Straat(team)kaarten - 
klaverjassen. Incl. warm/koud 
buffet. Reserveer bij Studio 
Oosterman tel. 573374.

maandag 2 maart
JAARVERGADERING van de 
BVA om 20 uur in het Oude 
Rechthuis. Komt u ook?

zaterdag 7 maart
Oldtimers speelt het toneelstuk 
'Zusters in zaken', aanvang 20 
uur in het Dorpshuis. Kaarten 
verkrijgbaar bij Tom van Veen 
tel. 602933 of 0654658902, 
tomvanveen@versatel.nl
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Agenda

zondag 8 maart
CASTELLUMKOOR. Aanvang 
15 uur in Studio Oosterman. 
Toegang € 7,50. Kaarten 
verkrijgbaar aan de bar bij 
Studio Oosterman, of vooraf te 
reseveren via 573374 of info@
studiooosterman.nl

zondag 15 maart
VOORJAARSCONCERT m.m.v. 
DSS. Aanvang 12 uur in Studio 
Oosterman. Toegang gratis.

zondag 15 maart
Bridgedrive incl. warm/koud 
buffet. Opgeven bij Kees 
Hoogervorst tel. 0172-603352 of 
info@studiooosterman.nl  

Bestuursvergadering BVA
maandag 16 februari

Redactievergadering
Woensdag 4 maart

OUD PAPIER OPHALEN
Woensdag 4 februari, 18 
februari, 4 maart.

DE VOLGENDE BELANGENAAR
Verschijnt rond 14 maart.
Inleveren kopij uiterlijk 
maandag 2 maart.

Testament?
Wij zorgen 
dat het  
bij u leeft

 

 

De dingen goed regelen voor wanneer u dat zelf niet meer kunt: 

een testament kan u en uw naasten veel zorg en ellende 

besparen. Doorgaans treedt het pas in werking na uw overlijden, 

maar wat als u door ziekte of een ongeluk niet meer in staat 

bent om zelf te handelen? Wist u dat u voor die situatie ook 

een levenstestament kunt opstellen? Wie dan leeft, dan zorgt? 

Kroes en Partners denkt van niet!

     0172 - 52 19 21            WWW.KROESENPARTNERS.NL
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Agenda jaarvergadering

te houden op maandag 2 maart 2015
om 20.00 uur in het Oude Rechthuis

1. Opening
2. Notulen van de vorige jaarvergadering
3. Status prioriteitenlijst 2014
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Jaarverslag van de penningmeester
6. Verslag van de kascontrole commissie
7. Benoeming van de nieuwe kascontrole commissie
8. Bestuursamenstelling: Secretaris Natasha van der Salm treedt af.  
 Opvolging nieuwe secretaris.
9. Prioriteitenlijst 2015 (bouwtekeningen muziektent)
10. Presentatie uitkomst verkeersmetingen Dorpsstraat door dhr.  
 Ronald de Jong
11. Ideeën voor het dorp/rondvraag
12. Sluiting

U bent van harte welkom op deze zeer informatieve avond. 

Jaarverslag van de penningmeester
Het jaarverslag van de penningmeester kunt u verderop lezen in deze 
Belangenaar.

Belangenvereniging Aarlanderveen
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Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014 van de secretaris

De bestuursleden zijn:
• Rob van Haastrecht voorzitter
• Natasha van der Salm secretaris  (communicatie gemeente)
• Herman Dieleman penningmeester
• Jordi Wijfje  bestuurslid  (wijkbeheer)
• Marco de Jong  bestuurslid (woonbeleid & redactie)

Prioriteitenlijst 2014:
1. Masterplan woonbeleid
De provincie heeft een visie 
Ruimte en Mobiliteit en de bij-
horende verordening ruimte 
opgesteld in haar structuurvisie 
Zuid-Holland.

Aarlanderveen komt hiermee in 
een zone Kroonjuweel cultureel 
erfgoed te vallen en ook in een 
zone landschap met bijzonde-
re kwaliteit (zelfde oppervlak 
met vrijwel geheel bebouwde 
kom Aarlanderveen). De Pro-
vincie heeft een nieuw kader 
opgesteld hoe om te gaan met 
bouwen in dergelijke zones en 
hieruit is op te maken dat het 
bouwen van meer dan een en-
kele woning vrijwel onmogelijk 
is. Er kan wel een discussie over 
kwaliteit plaatsvinden maar 
wederom onder een zwaar re-
gime van nee, tenzij. Alleen de 
sportvelden vallen nu binnen de 
nieuwe BSD contour. 

De visie legt een tijdbom onder 
de leefbaarheid van het dorp. 
Als dit beleid blijft staan zit het 
dorp op slot en hebben we dus 
een probleem. 

Vanuit de gemeente en de BVA 
is een brief gestuurd naar Gede-
puteerde staten Zuid-Holland 
en fracties provinciale Staten. 
In deze brief wordt gevraagd 
om een procedure die niet al-
leen stuurt op landschap maar 
ook op leefbaarheid. Binnen de 
rode contouren is “project van 
’t Riet” de laatste ‘grote’ uitbrei-
dingsmogelijkheid. Om in de 
toekomst voldoende woningen 
voor jonge gezinnen te hebben 
zal er beperkt buiten de rode 
contouren gebouwd moeten 
kunnen worden. Dit wordt vrij-
wel uitgesloten met het nieuwe 
beleid van de provincie.

Op 21 mei heeft Rob, als voorzit-
ter van de Belangenvereniging 
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Jaarverslag 2014

Aarlanderveen, tijdens een hoor-
zitting in het Provinciehuis te Den 
Haag ingesproken bij Provinciale 
Staten. Namens het dorp heeft 
hij gevraagd om een artikel in de 
ruimtelijke visie die voorziet in 
meer flexibele regelgeving voor 
doelgroep woningen omdat an-
ders de toekomstige leefbaar-
heid in gevaar komt. Vooraf had 
de BVA al gesprekken met dhr. 
H. Démoed (CDA) en dhr. J. Snel-
link( SP) van Provinciale Staten. 
De Provinciale Staten van Zuid-
Holland hebben op 9 juli de Visie 
ruimte en mobiliteit (VRM) vast-
gesteld.

Provinciale Staten vindt leef-
baarheid geen criterium omdat 
we kroonjuweel zijn. 
De gemeente die aanvragen  
krijgt in de toekomst voor bouw-
plannen in Aarlanderveen zal 
proberen te gaan denken van-
uit de Dorpsvisie. De rol van de 
gemeente hierin is facilitair, de 
ontwikkelaars/eigenaars moe-
ten zelf initiatief tonen. De BVA 
zal bouwplannen die bijdragen 
aan de  Dorpsvisie/ leefbaarheid 
nadrukkelijker gaan volgen als 
het gaat om voortgang bij de ge-
meente.

In april was een werkbezoek van 
het nieuwe college van B&W, 

enkele raadsleden, gemeente-
functionarissen en pers in Aar-
landerveen. Bestuursleden van 
de BVA hebben een rondleiding 
gegeven door de Dorpsstraat 
(startpunt van ’t Riet) richting 
Hoge Dijk om de verkeerssituatie 
in de Dorpsstraat te aanschouw-
en en om de woningsproblema-
tiek te bespreken.
Het was goed om te zien dat ge-
meente en BVA op dezelfde lijn 
zaten en de nieuwe wethouder 
RO (dhr. van As) en de nieuwe 
interim burgemeester zijn bijge-
praat.
De gemeente was erg positief 
over het bezoek. Dhr. van As wil 
nog een keer langskomen om de 
bouwlocaties te zien.

2. Woonwerkgroep
Er is 16 januari een overleg ge- 
weest. Aanwezig waren 2 men-
sen van wonen Centraal, mevr. 
Heleen Steens en dhr. Anthony 
Nieuwland namens de gemeen-
te, Rob, Marco, Anouk, Manouk 
en mevr. Ellen van Zanten na-
mens de BVA. Besproken is o.a. 
het project van ’t Riet en inschrij- 
ving van het woningzoeken-
denbestand (24 inschrijvingen). 
Wonen Centraal heeft aange-
geven dat Aarlanderveners 
voorrang krijgen bij het inschrij-
ven voor een huurwoning. 
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Ook bespraken ze de mogelijk-
heid om huurwoningen na een 
aantal jaar huren te kunnen ko-
pen van wonen Centraal. De be-
stemming van de rozenkwekerij 
wordt intern bekeken door de 
gemeente.

3. Opknapbeurt muziektent
Voor het opknappen van de mu-
ziektent is een offerte gemaakt 
door bouwbedrijf van Vliet. Het 
Rabobank stimuleringsfonds 
schenkt ons 5000 euro. De ge-
meente wil éénmalig 2000 euro 
in de materiaalkosten bijdragen. 
De resterende kosten worden 
nog bekeken door het bestuur. 
De intentie van de BVA is om de 
muziektent voor de zomer van 
2015 te hebben gerenoveerd.
Dhr. Steef van den Hoorn (ge-
biedsadviseur) heeft uitgezocht 
wie de eigenaar is van de muziek-
tent. De correspondentie gaat 
terug tot 1956. Hieruit zou blij-
ken dat de Belangenvereniging 
Aarlanderveen eigenaar is en dat 
zij dit hebben overgenomen van 
het Oranje comité. Het bestuur 
heeft ook naar de corresponden-
tie gekeken. Het blijkt dat vanaf 
een bepaald moment gezamen-
lijk brieven zijn geschreven door 
de Belangenvereniging en het 
Oranje comité.       Of hiermee de 
Belangenvereniging nu ook eige-

naar is van de muziektent blijft 
onduidelijk.

4. Planstudie verkeersdruk 
Dorpsstraat
Op verzoek van de BVA is de 
gemeente gestart met een 
planstudie naar de verkeers-
drukte in de Dorpsstraat. De 
BVA heeft mondeling de eerste 
uitkomsten gehoord van de tel-
lingen die zijn geregistreerd met 
hulp van 4 camera’s in en rond-
om Aarlanderveen. Op werkda-
gen zijn er 800 fietsbewegingen 
heen en terug waarbij ongeveer 
600 middelbare scholieren uit 
Nieuwkoop richting Alphen a/d 
Rijn fietsen. Er zijn gemiddeld 70 
zware voertuigen per dag geteld 
waarbij er 8 door de Dorpsstraat 
rijden tijdens de ochtendspits. 
De BVA heeft gevraagd om ook 
cijfers met betrekking tot sluip-
verkeer te rapporteren. Bin-
nenkort komt er een uitgebreid 
rapport beschikbaar. Wethou-
der Hoekstra en zijn collega uit 
Nieuwkoop zijn reeds in gesprek 
over een rotonde bij Achttien 
kavels en trekken gezamenlijk 
op richting provincie. De wet-
houder blijft daarnaast ook de 
situatie integraal bekijken en er 
zullen ook alternatieven wor-
den onderzocht (o.a. ontsluiting 
Hoge Dijk).

Jaarverslag 2014
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5. Oplossing afslag N231/Trein-
weg

De linksafstrook van de N231 
richting Treinweg en een fiets-
pad over de N231 zijn gereali-
seerd. Er is geen afslagverbod ter 
hoogte van de Achtermidden-
weg gekomen. Er zijn wat kleine 
aanpassingen gedaan waarbij in-
gegrepen wordt als de ongeval-
lencijfers niet veranderen. De 
BVA heeft haar ongenoegen 
over het proces van de plan-
vorming (afspraken niet nako-
men en beperkte betrokkenheid 
inwoners) en de uitkomst (be-
langrijkste veiligheidsrisico dat 

aanleiding was voor de recon-
structie wordt niet aangepakt) 
kenbaar gemaakt bij gemeente 
en provincie.

6. Jaarlijkse update inwoners-
statistieken

Elk jaar geven wij een update 
van de inwonersstatistieken. De 
gegevens van 2013 hebben wij 
helaas niet kunnen verkrijgen. 
Dit jaar worden dan ook de ge-
gevens van 1 januari 2012 met die 
van 1 januari 2014 vergeleken.
Het totaal aantal inwoners is tus-
sen deze twee jaren met 2 pro-
cent gestegen tot 1194. 

Jaarverslag 2014
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In de verschillende leeftijdscat-
egorieën zien we vooral een sti-
jging (9%) in de categorie 20 – 39 
jaar oud. In de leeftijdscatego-
rie 0 – 19 jaar is een daling van 
5% zichtbaar. In de categorieën 
boven de 40 jaar is over het al-
gemeen een lichte stijging die 
gelijk loopt met de algemene 
bevolkingstoename.

Ons dorp kent momenteel aan-
zienlijk meer twintigers en der-
tigers dan in voorgaande jaren, 
dus laten we hopen dat dit in 
de aankomende jaren ook zijn 
vruchten in onze jongste catego-
rie gaat afwerpen.

7. Oplossing UMTS dossier
Er is nog steeds geen oplossing 
voor de gebrekkige mobiele ont-
vangst van veel inwoners van 
ons dorp.

8. Website Aarlanderveen on-
line

Maandelijks staat de Belan-
genaar op de website. De site 
wordt opnieuw onder de loep 
genomen. De focus gaat liggen 
op de Belangenaar en het geven 
van informatie over de vereni-
gingen in het dorp.

9. Actieplan fietsverkeer
Wordt opgenomen in planstudie 
verkeersdruk Dorpsstraat.

10. Opknapbeurt Maarten Bo-
gaardhof/ Dr. van der Windhof
De opknapbeurt van de Maarten 
Bogaardhof en de Dokter van 
der Windhof is voltooid. Er zijn 
extra parkeervakken bij geko-
men, de speeltuin is opgeknapt 
en leidingen zijn vernieuwd.

11. Bermkanten Zuideinde
Domeinbeheerder Groen en be-
heerder Wegen hebben dit jaar 
niets gedaan aan de bermkan-
ten. Dhr. Steef van den Hoorn 
heeft contact gehad met beide 
partijen en houdt het in de ga-
ten.

12. Internet buitengebied
Geen ontwikkelingen te melden.

13. Schoonmaakactie
De jaarlijkse schoonmaakactie 
van de gemeente Alphen aan 
den Rijn, Belangenvereniging 
Aarlanderveen en basisschool 
De Viergang heeft in juni weer 
plaats gevonden. Leerlingen 
van groep 1 t/m 4 zijn op pad ge- 
weest met de juf en een aantal 
ouders om een groot gedeelte 
van Aarlanderveen te ontdoen 
van zwerfvuil.

Jaarverslag 2014
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14. Kerstboom
Dit jaar is er geen kerstboom 
geschonken door de gemeente. 
Gelukkig heeft een bewoner een 
hele mooie boom ter beschik-
king gesteld om neer te zetten 
bij de muziektent.  In 2015 gaan 
we op zoek naar een kerstboom 
die in de muziektent kan staan.

Andere punten die in 2014 
speelden:
Het leefbaarheidsbudget 
Het jaarlijkse subsidiebedrag 
wat de belangenvereniging ont- 
vangt van de gemeente is op-
nieuw bekeken. Met de komst 
van de nieuwe afdeling Wijken 
en Kernen komt er een zg. leef-
baarheidsbudget beschikbaar.

De gemeente vindt dat we een 
georganiseerde structuur van 
het dorp zijn en we krijgen daar-
om in 2015 een bedrag van 1000 
euro. Dit is hetzelfde bedrag als 
het bedrag dat de BVA in het 
verleden jaarlijks als subsidie 
ontving.

Initiatieven die in Aarlanderveen 
worden opgestart kunnen even-
eens een beroep doen op dit 
leefbaarheidsbudget. Het is wel 
van belang dat het initiatief vol-
doet aan het bereiken van een 
doel (maatschappelijk effect).

Bestuurlijk overleg
Twee keer per jaar vindt er een 
bestuurlijk overleg plaats met 
de wethouder wijken en kernen 
dhr. Kees van Velzen, de gebieds-
adviseurs mevr. Heleen Steens 
en dhr. Steef v.d. Hoorn, ma- 
nager wijken en kernen dhr. Pe-
ter Velthuijs en de bestuursleden 
van de BVA. Tijdens dit overleg 
worden de belangrijkste punten 
uit de prioriteitenlijst behandeld.

Baggeren Aarlanderveen
Het Hoogheemraadschap van 
Rijnland heeft opdracht gege-
ven tot baggeren. De bagger-
werkzaamheden zijn onderdeel 
van het grootschalig project ‘bag-
gerwerk watergangen Nieuw- 
koop en omstreken -deelproject 
2’.

De Belangenaar 
De uitgave van de Belangenaar 
was afgelopen jaren ongeveer 
75% van de begroting van de 
BVA.

Halverwege dit jaar is de Belan-
genvereniging over gegaan op 
uitbesteding van het drukwerk 
om in deze kosten te kunnen be- 
sparen. De Belangenaar wordt 
nu gedrukt bij een drukkerij 
waarbij de eigen identiteit is 
behouden en de drukkwaliteit 

Jaarverslag 2014
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is verbeterd. Onze besparings-
doelstelling is hiermee gereali-
seerd. 

Door deze verandering is het 
doek gevallen voor onze trouwe 
vrijwilligers die jarenlang in het 
Dorpshuis onze boekjes hebben 
gekopieerd, gevouwen en ge-
niet. 

De Belangenaar komt op onze 
prioriteitenlijst 2015 te staan. 
Het blad moet informatiever 
gaan worden.

Financiën
Bestuursleden zijn dit jaar op 
pad geweest om de achterstal-
lige contributie van 2013 en 2014 
op te halen. 

In de Belangenaar komt er een 
oproep in maart en april 2015 
om de contributie te betalen. Dit 
kan contant, d.m.v. overmaken 
of via een automatische incasso 
wat onze voorkeur heeft.

De advertentiekosten gaan per 
2015 omhoog. Bij de nieuwe 
tarieven wordt geen korting 
meer gegeven wanneer een ad-
vertentie een halve of een hele 
pagina beslaat.

Door een besparing in de druk-
kosten voor het maken van de 
Belangenaar dreigt er een over-
schot in de begroting.

Redactie
In november is Brigitte van de 
Marel gestopt bij de redactie en 
Ingrid de Wilde gaat de redactie 
versterken.

Penningmeester
Herman Dieleman is vanaf maart 
onze nieuwe penningmeester.

Ledenvergadering
Er waren 25 leden aanwezig op 
de ledenvergadering. Van de 
gemeente waren de gebiedsad-
viseurs mevr. Heleen Steens en 
dhr. Steef van den Hoorn aan-
wezig.

Opknappen Noordeinde
In 2013 is de reconstructie van 
het Noordeinde uitgevoerd. Na 
afronding van de werkzaam-
heden is geconstateerd dat de 
kwaliteit van het asfalt onvol- 
doende was. Na inspectie is 
besloten om de bovenste laag 
asfalt in zijn geheel te vervan-
gen. Op een aantal plaatsen is 
een 30 km symbool op het asfalt 
aangebracht.

Jaarverslag 2014
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Uitvaartonderneming

Gea van der Hee
06 - 27 27 88 98
0172 - 53 23 00
www.geavanderhee.nl 

Bij een overlijden bén ik er voor u. 

Geen internet? Bel me en ik stuur u per post vrijblijvend 
uitgebreide informatie.

Afscheid nemen verdient aandacht. En die geef ik u graag.

. crematie of begrafenis, ook kerkelijke uitvaarten
  (katholiek en protestants)    . gratis voorgesprek     
. ook als u verzekerd bent

opbaren thuis of elders .
maatwerk in drukwerk .

laatste verzorging zelf of uit handen .

Dorpsstraat 72
Aarlanderveen
Tel: 0172 - 57 1331

Een speciaal adres voor al uw lingerie, boxershorts,
ondermode en nachtkleding voor:

DAMES, HEREN EN KINDEREN

wo & do: 09:00 - 12:30 uur
13:30 - 18:00 uur

zaterdag: 09:00 - 16:00 uur

www.boxershopping.nl
www.thermoshopping.nl
www.beerenondergoed.com

Openingstijden:                           
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Hollandse kaas 
Buitenlandse kaasjes 

Kerstgeschenken 
Cadeaubonnen 

Van der Leeplein 8 – Aarlanderveen – 0172 573055 – info@kaasenkerstgeschenken.nl 

 

Elke vrijdag is de winkel in ons kaaspakhuis 
geopend van 14.00 tot 20.00 uur. Of bestel uw 
kaas per email of telefonisch. Op vrijdagmiddag 
of –avond zullen wij uw bestelling thuisbezorgen! 

Kaashandel D. Lok wenst u prettige Kerstdagen 
en een gezond en smaakvol 2014! 

Hollandse kaas 
Buitenlandse kaasjes 

Kerstgeschenken 
Cadeaubonnen 

Van der Leeplein 8 – Aarlanderveen – 0172 573055 – info@kaasenkerstgeschenken.nl 

 

Elke vrijdag is de winkel in ons kaaspakhuis 
geopend van 14.00 tot 20.00 uur. Of bestel uw 
kaas per email of telefonisch. Op vrijdagmiddag 
of –avond zullen wij uw bestelling thuisbezorgen! 

Kaashandel D. Lok  
Kaas vers van ’t mes! 

 

Prioriteitenlijst 2015:
• Realisatie woonbeleid; 5 wo-

ningen per jaar
• Opknapbeurt muziektent
• Planstudie verkeersdruk 

Dorpsstraat
• Opfrisbeurt Belangenaar
• Vernieuwde website

• Jaarlijkse update inwoners-
statistieken

• Voetbal/basketbalkooi in het 
dorp

• Heroverweging financiën
• Schoonmaakactie
• Kerstboom/kerstverlichting

Jaarverslag 2014
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Goedhart Ontwerp
 Grafische producties 

Voordelig drukwerk & strakke vormgeving 
Ruim 25 jaar specialist in gedrukte media zoals: 
logo, huisstijl, briefpapier, tijdschrift, boek,  
brochure, folder, verpakking, advertentie, gids, 
fotografie, jaarverslag, catalogus, krant...

www.goedhartontwerp.nl

Noordeinde 18A, 2445XD Aarlanderveen, 
0172-579006, info@goedhartontwerp.nl

Het Kan Anders!!!

• HKA-Nieuwkoop, Loon- en Verhuurbedrijf •
• Achttienkavels 7 • 2421 LG Nieuwkoop •
• Tel.: (0172) 571152 • Fax: (0172) 571286 •

• E-mail: info@hka-nieuwkoop.nl •
• www.hka-nieuwkoop.nl •

uw ideale partner 
in de dienstverlening

2053034 HK_adv_A6_liggend_kl  23-11-2009  11:40  Pagina 1

TRACTOR-LOONBEDRIJF
L.A. VAN DOLDER

Takkenversnipperaar.
Onderhoud en maaien van sportvelden.
Handel in zwarte grond, zand en grind.

Dorpsstraat 96
2445 AP Aarlanderveen

Tel.: 0172-571608
Mob.: 06-20437973



Februari 2015 17

Dringend verzoek
Wilt u voor zaken die niet tot de 
volgende dag kunnen wachten 
en dus eigenlijk op dezelfde dag 
geregeld moeten worden ons 
NIET aan het eind van de dag 
benaderen maar in de ochtend? 
Zo geeft u ons voldoende tijd om 
uw (aan)vragen te verwerken! 

Graag nogmaals uw aandacht 
voor het volgende
Voor kleine zaken kunt u op 
werkdagen tussen 9.00-12.00 
uur bij de assistente binnen 
lopen. Het is niet nodig om daar-
over van te voren te bellen met 
de praktijk.

Wanneer u in de middag langs 
wilt komen bij de assistente kan 
dit uitsluitend na telefonisch 
overleg.

Uw medische gegevens elec-
tronisch delen?
Alleen met uw toestemming!

Vanaf 1 januari 2013 worden al-
leen nog gegevens uitgewisseld 
van degenen die hiervoor toe-
stemming hebben gegeven aan 
hun zorgverlener. Dit kan belang- 
rijk zijn wanneer u bijvoorbeeld 
de huisartsenpost bezoekt of 
een afspraak heeft met een me-
disch specialist in het ziekenhuis.  

Eind 2014 heeft u van ons een 
toestemmingsformulier thuisge-
stuurd gekregen.

Als u deze formulieren nog niet 
heeft ingeleverd, wilt u dit dan 
op korte termijn alsnog doen?

Bericht van onze Huisarts

Noordeinde 71
2445 XC Aarlanderveen
Tel.: 0172-57 1171
Fax: 0172- 57 4888

Machineverhuur - agr. loonwerken - graslandvernieuwing
(incl. kalklevering en kalkstrooien)
Handel in:         ruwvoerders,  grond,  grind,  zand en puin.
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F.C. VAN DOLDER BOUWBEDRIJF
Woningbouw

Renovatie
Onderhoud

Verbouw

Zuideinde 27 • 2445 AS Aarlanderveen • Tel: 0172-57 3727 • Mob: 06-502 118 27

di
wo 09:00 - 17:30 uur

09:00 - 14:30 uur

vrij 09:00 - 21:00 uur
do 09:00 - 12:00 uur

za 08:00 - 13:00 uur

(maandag gesloten)

Dorpsstraat 119
2445 AL  Aarlanderveen

Tel.: 0172- 57 9475

Kom even langs,
of bel voor een afspraak!

Zuideinde 81 2445 AT Aarlanderveen
Tel: 0172-573205 / 06-28053060

Voor al uw dagelijkse boodschappen,
de rijdende winkel in Aarlanderveen

Frans Bunnik
Maandag - woensdag - en vrijdagmiddag
van 14:30 tot 15:45 uur bij de R.K. Kerk
van 16:00 tot 17:00 uur in het centrum
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Hongerwinter van 1944 - 1945

Dit lied is ’n kind van kou, 

geboren in de nacht van 28-29 januari  1945.  

Verkrijgbaar tegen betaling van 

1 aardappel

1 houtje of 

1 sneetje brood.

Suikerbietje , mijn ontbijtje. Suikerbietje, mijn diner.

Suikerbietje, hoe bestaat het? ’s Avonds ben je mijn souper.

Vroeger voerde jij de koeien en bij mate slechts het paard.

Maar nu voed jij hong'rig Holland. Suikerbiet jij wordt vermaard.

Suikerbiet, voluit geschreven, staat voortaan je naam vermeld,

in de Hollandse kronieken. Suikerbiet jij wordt de ‘Held’. 

Suikerbiet, met jou voor ogen, houdt de Hollander wel stand.

Tot eens de God der Vaad'ren, vrede schenkt aan Nederland.

Suikerbiet, nooit te vergeten, eten wij weer wittebrood.

Volop boter, vet en piepers. Jij redde ons van de hongerdood.

Ingezonden door

Mevr. C. Luyben-Kempen
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Kom eens langs en ervaar de kwaliteit
die wij u te bieden hebben aan:
  • Verse frites
  • De beste sauzen
  • De lekkerste snacks
   meer dan 30 soorten

Iedere donderdag bij de brandweerkazerne in Aarlanderveen:

Snackservice Marie 
      
 
 

Aankomst: 17:00       Vertrek: 19:00

Uw bestelde frites en snacks worden gebakken volgens  de regels van 
het ‘’ verantwoord frituren’’. U kunt ons ook boeken voor:
verjaardagen, (school)feesten, bedrijfslunch en/of borrel.

 
Voor meer info: 0613117862 of  www.snackservicemarie.nl

Aarlanderveen
Dorpshuis

Dorpsstraat     53           2445    AK    Aarlanderveen           0172    -    571460

Gelegen in het hart van het dorp is dit het

adres voor verenigingen en particulieren.

Informeer eens vrijblijvend naar onze

mogelijkheden en prijzen.

Reserveringen en

verhuurinformatie:

DSS Beheer

Fr. Dobbe

Iepenpad 5

2461 CZ  TER AAR

0172 - 602172
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Wilt u zelf bepalen wat de sfeer van 
uw eigen uitvaart moet zijn? Wilt u uw 
wensen duidelijk maken? Dat kan. U kunt 
dit vastleggen in een wilsbeschikking. 
Onze medewerkers zijn experts in het 
vooraf bespreken van uitvaarten. 

Zij kunnen u informeren en adviseren 
over alle mogelijkheden die er zijn en 
bekijken met u of uw wensen passen 
binnen het voor u mogelijke budget. 
Het opstellen van een wilsbeschikking is 
vrijblijvend en kosteloos.

Een afscheid met gevoel voor sfeer en 
met respect voor de overledene, helpt 
bij de verwerking van het verlies. Juist 
daarom vinden we het zo belangrijk dat 
mensen hun wensen kenbaar maken en 
dat wij ze op integere en professionele 
manier kunnen adviseren.

Wilt u meer informatie? 
Belt u dan met 0172 573 220 
of ga naar www.konstendunweg.nl

Uw wensen vastleggen 
geeft helderheid

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

“Ik sta midden in het leven, 
maar heb toch over mijn 
uitvaart nagedacht...”
Charl�  e, 61 jaar
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Team Ouwe A Boutkampioen!

Het boutkaarten 2014 is geëin-
digd in een overwinning voor 
team Ouwe A. Met bijna 1.000 
punten voorsprong wisten de 
'eeuwige tweeden' ditmaal 
wel het hoogste schavot te be-
treden. Het betekende tevens 
de eerste 'niet winst' voor team 
Nieuwkoop!

Dorpsstraat aan kop
Na de eerste ronde was het al 
snel duidelijk dat het dit keer niet 
Nieuwkoop was, dat met de eer 
ging strijken. Een onvervalste 
4-0 nederlaag tegen de Ouwe 
A kwam aan als een mokerslag 
en zorgde voor een verrassende 
tussenstand. Maar het was team 

Dorpsstraat dat de leiding nam 
met slechts 10 punten (!) voor-
sprong.

Na ronde twee had de Ouwe A 
een minime voorsprong op de 
Dorpsstraat en toen bekend 
werd dat Ed en Henri in pot 
drie maar liefst 2605 punten be-
haalden, leek het nog even span-
nend. Toch bleek de Ouwe A de 
verdiende winnaar, waardoor 
Arnold van Lith, Ron van Leeu-
wen, Adri van Lith, Peter van 
Lith, Tieme Boers, Johan Boers, 
Rob Aartman en Ronald de Rooij 
naar huis gingen met een heerlij-
ke gourmetschotel!
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Beste koppel werd Ed Hooge-
boom en Henri Valentijn met 
maar liefst 6.354 punten (ruim 
2.100 punten gemiddeld!). 

Al met al weer een zeer geslaagd 
boutkaarten, mede mogelijk ge-
maakt door de familie Wijfje. 
Waarvoor dank!

Eindstand
1. 22.214 Ouwe A
2. 21.249 Dorpsstraat
Een hele tijd niets...
3. 18.379 Ter Aar
4. 17.059 Nieuwkoop
5. 16.570 Het Rondje
6. 16.400 Noordeinde

Beste koppel
1. 6.354 Ed Hoogeboom en Henri 
Valentijn (Dorpsstraat)
2. 6.280 Tieme en Johan Boers 
(Ouwe A)
3. 5.980 Rob Aartman en Ronald 
de Rooij (Ouwe A)

Team Ouwe A Boutkampioen!
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Wie waren de Kevelaargangers?

Begin december heeft u het 
eerste exemplaar van het jaar-
boekje van Stichting Aarlan-
derveens Archief ontvangen. 

Hieronder vindt u de oplossing 
van een van de 'Zoekplaatjes' in 
die uitgave. 

Wie zijn de heren op de foto?

Oplossing: vlnr. Jaap van Steijn, Han Poelwijk, 
Gerard van Steijn, Sjaak Rozenstraten en Jan Hoogeboom.

U kunt zich opgeven als dona- 
teur van Stichting Aarlander- 
veens Archief. De kosten bedra- 
gen € 10,- per jaar. U kunt dit be-
drag overmaken op:
NL33RAB00107769565 

Dit onder vermelding van: Dona-
teur St. Aarlanderveens Archief + 
uw adres. 
Donateurs ontvangen het jaar-
boekje vol met verrassende ar-
tikelen en foto’s.



Februari 2015 25

Uit de Oude Doos

25 maart 1906

26 oktober 1927

25 januari 1905
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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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Dankbetuiging

Kwaliteit in tapijt, vinyl, marmoleum,
gordijnen, vouwgordijnen, lamellen,

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063

Een woord ,  geschreven of  gezegd ,

een  arm,  vertroostend om onze  schouder  gelegd .

Uw geb ed ,  de  blo emen,  een  kus ,  een  traan.

Het  heeft  ons  a l lemaal  zo  goed  gedaan.

In ons verdriet om het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

                                                 

Jan  Domburg

mochten wij uw hartverwarmende medeleven ondervinden.

Wij bedanken u daarvoor.

Mevrouw  R. Domburg-Broer

Kinderen, klein- en 

achterkleinkinderen.

Aarlanderveen,  januari 2015
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Leuke activiteiten in de buurt

Graag stellen wij ons even voor, 
want wellicht heeft u nog nooit 
van ons gehoord. De Stichting 
!Triggr organiseert allerlei leuke 
activiteiten en evenementen 
voor kinderen en volwassenen 
uit Ter Aar en omstreken. Wij 
bieden allerlei uitdagende, leer-
zame maar vooral leuke dingen, 
zodat u wel van de bank af moet 
komen! Want zeg nou zelf, din-
gen met elkaar doen is net wat 
leuker dan alleen achter de com-
puter met elkaar kletsen. 

Voor kinderen wekelijkse activi-
teiten zoals:
- Technieklessen
- Yoga voor kinderen
- Durven en doen
- Girl’s only
- Schaaklessen
- Gitaar en/of Pianolessen
- Kookworkshop
- Haken
- Striptekenen met de bekende 

striptekenaar Alex Turk
- Tekenen en schilderen
- Musical
Voor volwassenen bijvoorbeeld:
- De leeskring
- Tekenen en schilderen
- Haken
- Women only
- Gitaar en/of Pianolessen
- Haak inn
- Theaterlessen

Ook veel evenementen voor 
jong en oud, zoals:
- Legodag
- Wii dag
- Geocache tocht
- Andere Balspelendag
- Crea dagen
- Kolonisten van Catan
- Poseidon
- Luilanparty
- Vakantiespelen Ter Aar 2015
- Klankschalenconcert
- Kookworkshop
- Groot Groene Hart Dictee
- Pubquizz
- Girl’s night out
- Highland games
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Georganiseerd door vrijwilli-
gers
Wij proberen zo origineel mo-
gelijk te zijn en net wat anders te 
bieden dan anders voor een lage 
prijs, zodat iedereen er gebruik 
van kan maken. Onze stichting 
bestaat geheel uit vrijwilligers 
die er alles voor over hebben 
om u of uw kind een leuke tijd 
te bezorgen. Op dit moment vin-
den de activiteiten plaats in een 
aantal scholen en panden in Ter 
Aar. 

Wie weet wordt er binnenkort 
wel wat bij u in de buurt geor-
ganiseerd waar u aan deel wilt 
nemen. Al ligt Ter Aar natuurlijk 
niet ver weg! Heeft u een leuk 
idee of wilt u vrijwilliger worden, 

dan nodigen wij u van harte uit 
om contact op te nemen: 
info@triggr.nu  
Middelbare scholieren kunnen 
bij ons ook de maatschappelijke 
stage invullen.

Nieuwsbrief
Wij geven maandelijks een  
nieuwsbrief uit. U kunt u vrijblij-
vend opgeven voor deze nieuws- 
brief door een mail te sturen 
naar aanmelden@triggr.nu of 
kijk even op de website www.
triggr.nu

Tot snel! Met vriendelijke groet,
Het !Triggr Team
Barbara Zornig, Heidi Snoek, Bar-
bara Langeveld en Wilma Wilden-
burg

Leuke activiteiten in de buurt
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Kano’s te huur voor een ondekkingstocht door de boerennatuur
          •  Starten midden in het boerenland, nabij de Nieuwkoopse Plassen.
          •  Prachtige uitgezette routes.
          •   Ook te combineren met molenbezoek en restaurantarrangement.
          •  Ideaal voor families, verenigingen kinderfeestjes. (max. 80 personen)
          •  Ook barbecuen behoort tot de mogelijkheden.

         Jaap en Margreet Verduyn - Achtermiddenweg 3 - Tel.: 0172- 571165
         Voor meer info kunt u kijken op: www.boerderijdevooruitgang.nl

Noordeinde 11B
2445 XA  Aarlanderveen

Tel.: 0172 - 57 32 67
Fax: 0172 - 57 01 29

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51   2461 GC  Ter Aar   Telefoon 0172 - 603787
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De traditionele nieuwjaarswed-
strijd tussen Jong en Oud Aar-
landerveen is geëindigd in een 
5-3 overwinning voor Jong Aar-
landerveen. Onder leiding van 
scheidsrechter Chiel Schildmeij-
er kregen de toeschouwers 
een leuke en spannende pot 
voorgeschoteld, waarbij Oud 
nagenoeg niets onderdeed voor 
Jong. Uiteindelijk gaf de condi-
tie waarschijnlijk de doorslag en 
wist Jong (zoals dat hoort) aan 
het langste einde te trekken.

Jong begint fel
Jong Aarlanderveen begon fel 
aan de wedstrijd en het was 
duidelijk even wennen voor de 
oudjes om tegen zo'n fanatiek 
elftal te spelen. Maar gedurende 
de minuten nam Oud steeds 
meer het heft in handen en kreeg 
het zelfs kansen op de ope-
ningstreffer. Deze waren echter 
niet aan Bennard van Harten 
besteed, waarna Jong via Stefan 
Kranenburg de voorsprong nam. 
Niet veel later wist Gijs Zuidam, 
goallie Marco Hijman te ver-
schalken en stond de 2-0 zomaar 
op het scorebord. Gelukkig wist 
net voor rust Jan de Rooij met 
de mooiste goal van de dag (dia- 
gonaal in de kruising) de 2-1 
ruststand te bepalen en waren 
vriend en vijand het er over eens 

dat dit meer dan terecht was.

Trainer speelt va-banque
Na rust begon Jong opnieuw 
fanatiek aan de wedstrijd, maar 
Oud had zich nu beter ingesteld. 
Toch was het Bart Verlooij die de 
3-1 aan wist te tekenen en Jong 
in een zichtbaar veilige haven 
schoot. Zeker toen binnen en-
kele minuten Dick Treur en Leon 
van Veen met een blessure het 
veld moesten verlaten voor Oud. 
Toch bleek Oud de betere ploeg 
en kwam het snel terug in de 
wedstrijd door Stephan Verhage 
(3-2). Maar ook dit was van korte 
duur, want Jorn Poelwijk schoot 
met een snel schot zijn ploeg 
weer op een veiligere marge, 
4-2. Dit was het sein voor trainer 
Bert Koetsier om va-banque te 
spelen en met een meer dan aan-
vallend elftal ging men op zoek 
naar de aansluitingstreffer. Deze 
viel vlak voor tijd toen Ronald de 
Rooij de 4-3 aantekende. En dus 
leek een stunt nog in de maak... 
Maar binnen enkele seconden 
kopte Bart Verlooij de hoop van 
Oud aan diggelen en tekende 
voor de 5-3 eindstand.

Al met al weer een leuke en 
spannende voetbalmiddag, die 
werd afgesloten met een gezel-
lige nieuwjaarsborrel.

Jong wint van Oud 
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Van de Penningmeester BVA

2014: de BVA heeft weer een ge-
zond jaar achter de rug.

Vooruitlopende op de defini-
tieve, nog goed te keuren cij-
fers over 2014, kan de conclusie 
getrokken worden dat de BVA 
weer een gezond financieel jaar 
achter de rug heeft: we gaan 
met een positief saldo voor wat 
betreft kosten en opbrengsten 
en een zeer robuuste balanspo-
sitie (banksaldo) 2015 in.

De begroting voor 2014 was so-
lide, maar de jaarlijkse bijdrage 
van € 1000 van de gemeente Al-
phen ad Rijn die in de begroting 
was opgenomen, was in maart 
nog niet definitief door de ge-
meente bevestigd. Binnen het 
bestuur hebben we de begro-
ting op dat moment tegen het 
licht gehouden en hebben we 
besloten om, gezien die onze-
kerheid, een plan te maken om 
onze kosten te verlagen. Een 
van de grootste kostenposten is 
het drukken van de Belangenaar 
op de  Ricoh printer en Marco 
de Jong heeft onderzocht of 
dat niet goedkoper kon. Nadat 
we even hebben overwogen om 
zelf een printer aan te schaffen, 
hebben we uiteindelijk besloten 
om het drukken van de Belange-
naar helemaal uit te besteden: 

geheel  zorgeloos en ook nog te-
gen lagere kosten. Op jaarbasis 
kunnen we zo tussen de € 500 en 
€ 1000 besparen en de kwaliteit 
is er ook nog op vooruit gegaan. 
Gelukkig kwam redelijk snel het 
bericht van de gemeente dat wij 
in ieder geval een bijdrage van € 
500 zouden krijgen en dat later 
in het jaar besloten zou worden 
over de resterende € 500. Net na 
de zomer werd duidelijk dat wij 
ook het resterende bedrag van 
de gemeente zouden krijgen, 
waarvoor uiteraard onze harte-
lijke dank.

Naast de bijdrage van de ge-
meente zijn de advertenties in 
de Belangenaar een belangrijke 
bron van inkomsten. Ook afgelo-
pen jaar zijn wij via die weg door 
vele, trouwe adverteerders ge-
holpen.

Laatste belangrijke bron van 
inkomsten is de contributie. Na 
wat problemen in 2013 met het 
ophalen van de contant beta-
alde contributie, heeft het be- 
stuur hier zelf veel tijd en energie 
in gestopt. Dit jaar echter heeft 
de automatische incasso achter-
stand opgelopen. Door vertra-
gingen en misverstanden bij de 
Kamer van Koophandel en de 
Rabobank bij het wisselen van 
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Van de Penningmeester BVA

penningmeester, door de invoe-
ring van het IBAN systeem met 
aangescherpte regels voor auto-
matische incasso en door het 
overschakelen op een nieuw in-
casso systeem, heeft nog maar 
een klein (test) deel van de in-
casso van de contributie voor 
2014 plaats kunnen vinden. 

In februari zal de incasso voor 
2014 plaats vinden, waarna de 
auto-matische incasso van de 
contributie voor 2015 weer vol-
gens het oude patroon plaats zal 
vinden.

2015: verder stroomlijnen con-
tributie betaling en evaluatie 
financiële positie

Voor 2015 zijn er voor wat be- 
treft de financiën twee speer-
punten: verder stroomlijnen van 
de contributie betalingen en 
evaluatie van de financiële posi-
tie van de BVA.

Het ophalen van de contant be-
taalde contributie blijft een tijd-
rovende zaak, graag zouden we 
daar een andere oplossing voor 
zien te vinden, door bijvoorbeeld 
meer automatische incasso of 
via de bank overmaken. 

Hoewel de gemeente Alphen ad 
Rijn voor 2015 de bijdrage aan 
de BVA al heeft toegezegd, lijkt 
het er op dat de gemeente in de 
toekomst het verstrekken van 
subsidies op een andere manier 
zal beoordelen. Het “standaard” 
verstrekken van subsidies aan 
verenigingen zoals de BVA staat 
ter discussie en wij zullen op ba-
sis van onze gesprekken met de 
gemeente hier ons (financiële) 
beleid waarschijnlijk op aan 
moeten passen.

Een ander aandachtspunt is 
de ledenadministratie. Tijdens 
het ophalen van de contributie 
bleek dat er nogal wat mutaties 
zoals bijvoorbeeld verhuizingen 
zijn geweest waarvan de BVA 
niet op de hoogte is, hier zullen 
we in 2015 aandacht aan moeten 
besteden.

Herman Dieleman
Penningmeester BVA
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Koperweg 15 
2401 LH  Alphen aan den Rijn

Tel. 0172 415 080
Fax 0172 421 242

info@autoservicezwart.nl
www.autoservicezwart.nl

A U T O S E R V I C E

         BETAALBAAR EN BETROUWBAAR

     �����

Onderhoud en reparatie 
Universeel reparatiebedrijf voor alle 
automerken tegen een scherpe prijs

Patrick & Johan Zwart

Speciaal voor inwoners van Aarlanderveen : Gratis haal en brengservice

www.hagoortinstallatie.nl
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Verhuur van hydrolische kranen,
grondkiepers en -dumpers, minigravers,

vervoer met eigen vrachtwagens en diep-
laders, slootreiniging

Zuideinde 21
2445 AS Aarlanderveen

Tel.: 0172 - 57 1327
Mob.: 06 - 54 267 761

AANNEMERS-, LOON- EN VERHUURBEDRIJF

Oostkanaalweg 5b
2445 BA Aarlanderveen

+31(0)172-473 841
+31(0)172-475 773

info@aardam.nl
www.aardam.nl

info@rsaccountants.nl
www.rsaccountants.nl

0172-612210
2411 NZ Bodgraven

Tjalk 44
RijnStreek

ACCOUNTANTS &
BELASTINGADVISEURS

Gewoon goed
geadviseerd
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        Bloemen Kado Shop: De Blijde Wereld 
Verse Rozen - Boeketten - Bloemstukken en Rouwwerk 
          Planten - Plantenbakjes - Kado-artikelen 
 
Ook voor uw tuinonderhoud of aanleg voor meer info 
en het voordelige uurtarief 06-21536228 René Kroon      

                   
                Rozen bezorgen in heel Nederland !! 

  Zie onze Website www.deblijdewereld.nl 
           Noordeinde 11c / Aarlanderveen 0172-571909 
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Kensington, Nielson en De Dijk op Zomerspektakel a/h Meer
Kensington, Nielson en De Dijk treden vrijdag 5 juni op tijdens het Zomerspe-
ktakel aan het Meer in Alphen aan den Rijn. De kaartverkoop start 31 januari. 
Wie er op de andere dagen komen optreden, als de entree gratis is, wordt 
later bekendgemaakt.

Het Zomerspektakel aan het Meer wordt op 5, 6 en 7 juni 2015 gehouden in 
Alphen aan den Rijn.

Afvalberg
Beste Aarlanderveners, Afgelopen week was de plastic metro bij het brand-
weerhuisje weer te vol gepropt met tot gevolg dat er allemaal zakken naast 
stonden.

Het probleem wordt eigenlijk veroorzaakt doordat mensen de oranje gratis 
plastic vulzakken die bij de AH in Nieuwkoop verkrijgbaar zijn gebruiken en 
deze vullen met plastic tot de grootte van de zak. Alleen deze zak in Nieu-
wkoop is niet bedoeld om in een metro te doen, maar om langs de weg te 
zetten/hangen voor als de vuilnisauto langskomt.

Dus mensen, help elkaar door de plastic zakken niet te vol te doen waardoor 
ze niet in de metro passen en als blijkt dat de bak vol is, zet dan a.u.b. niet uw 
volle zak ernaast maar neem deze weer mee naar huis.
Redactie Belangenaar

Country line dance avond
De Chickenboogie line dancers organiseren zaterdagavond 14 februari weer 
een gezellige dansavond in het Oude Rechthuis. Entree € 4,- , dit is inclusief 
warm/koud buffet. De zaal gaat open om 19 uur, het feest begint om 19:30 
uur.

We hebben veel muziek, maar heb je een leuke nieuwe dans of zou je graag 
een dans doen die wij niet kennen, neem dan de muziek mee op USB-stick 
of CD.

Voor informatie kun je ook op onze website kijken: 
www.chickenboogie-linedancers.nl

Ingezonden Berichten
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 Belangrijke gegevens

 Kors Kroon  M. Boogaardhof 2 06-10733138
    kors.kroon@ziggo.nl 
 Hans Verhage  vd Leeplein 3 0172-573335
    hansenmarina@casema.nl 
 Ben van der Post  Noordeinde 71 06-51213484 0172-571171
    joke.post@planet.nl  
 Paul Oosterman  Noordeinde 37A 06-10139219
    pauloosterman@ziggo.nl 
 Dik Lok  vd Leeplein 8 06-53940922   
    dik-lok@hotmail.com 
 Harry Buurma  Oostkanaalweg 3 0172-476577   
    dolly-harry@hetnet.nl
 John de Pater  Zuideinde 28 06-23533925 0172-574948
    hjdepater@hetnet.nl
 Frank Luyben  Nieuwkoopseweg 9 06-47143338 0172-571553 
    luijben@hetnet.nl

+   Politie, als er geen haast mee gemoeid is... 0900- 88 44

N  Wijkagent, Danny Dannenburg & Karim Habyby 0900- 88 44

:	danny.dannenburg@hollands-midden.politie.nl

:	karim.habyby@hollands-midden.politie.nl

 Gemeente Alphen aan den Rijn              14 0172

   Huisarts, Dr. Frans van der Kooij. 0172- 57 1308

  Huisartsdienst, 

 ´s avonds, ´s nachts en in het weekend.  0900- 51 380 39

 De coördinatoren
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Colofon

De Belangenaar is een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen.

BESTUUR 
Rob van Haastrecht  Voorzitter - Noordeinde 65 - 233694
Natasha van der Salm  Secretaris - Stationsweg 6 - 579594
Herman Dieleman Penningmeester - Pieter Pasmahof 7 - 0638661966
Marco de Jong  Woonbeleid/redactie - Zuideinde 18b - 0634165510
Jordi Wijfje   Wijkbeheer - Dokter v/d Windhof 34 - 0613634164

REDACTIE
Aafke Mazeyrac  Hoofdredacteur - Noordeinde 61 - 532896
Ingrid de Wilde   Kopij voorbereiding - Noordeinde 93 - 523086
Shirley Jasper-Veenswijk  Redactielid - Dokter v/d Windhof 6 - 572592
Bastiaan van Gils   Opmaak & Vormgeving - P. Pasmahof 3 - 495121
Marco de Jong   Opmaak & Vormgeving -  Zuideinde 18b - 0634165510
Dick de Graaf  Distributie - Kerkvaartsweg 33 - 571282

Bankrekening:
NL27RABO0101395221 t.n.v. Belangenvereniging Aarlanderveen

www.aarlanderveenonline.nl

E-mail - bestuur
bestuur@bvaarlanderveen.nl
wijkbeheer@bvaarlanderveen.nl

Email - Redactie
redactie@bvaarlanderveen.nl

Postadres:
Secretariaat B.V.A. /
Redactie De Belangenaar

Dorpsstraat 53A, 
2445 AK Aarlanderveen 

De bestuursvergaderingen van de Belangenvereniging zijn altijd openbaar. 
Wij vragen echter wel of u uw bezoek vooraf wilt melden bij het bestuur.

Kopij - Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst. De redactie be-
houdt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten en/of aan te 
passen en eventueel te weigeren. De Belangenvereniging Aarlanderveen en 
de redactie zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvol-
ledigheden van de informatie in de Belangenaar.





OUDSHOORN
www.toyota-oudshoorn.nl


