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Met Sint weer in het land
Is het ook weer het verlangen dat brandt

Naar al die gezellige avonden met elkaar
Dus maak eens wat vaker een vriendelijk gebaar

Hang iets op in de wens kerstboom aan het dorpsplein
Zelfs iets kleins te wensen is al fijn

Geniet van de komende tijd met elkaar
Wij wensen jullie fijne dagen 

en al het goede voor het nieuwe jaar
                                                                                                                                 

redactie@bvaarlanderveen.nl



De Belangenaar uitgave December 2013 3

Een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen

”Actueel  n ieuws u it  e igen dorp”

BESTUUR
Rob van Haastrecht 

Voorzitter, zaken buitengebied
Noordeinde 65, 0172 - 23 3694

Natasha van der Salm
Secretaris, communicatie gemeente

Stationsweg 6, 0172 - 57 9594

Leo Turkenburg
Penningmeester & woonbeleid

Dorpsstraat 98, 0172 - 57 4598 
leden@bvaarlanderveen.nl 

Ruud Westmaas
Bestuur & redactie

Zuideinde 28-A 0172 - 57 5431

Jordi Wijfje
Wijkbeheer

Dokter van der Windhof 34
 0613634164

wijkbeheer@bvaarlanderveen.nl

POSTADRES/BANK BESTUUR:
Secretariaat B.V.A.

Dorpsstraat 53A, 2445 AK Aarlanderveen
Bankrekening nr. 10.13.95.221

bestuur@bvaarlanderveen.nl

REDACTIE
Aafke Mazeyrac 
Hoofdredacteur
Noordeinde 61, 0172 - 53 28 96

Brigitte van der Marel
Kopij voorbereiding
Noordeinde 25, 0172-57 9809

Dick de Graaf  - Distributie
Kerkvaartsweg 33, 0172 - 57 1282

Shirley Jasper-Veenswijk 
Algemeen redactielid
Dokter v/d Windhof 6, 0172-572592

Opmaak & Vormgeving
Bastiaan van Gils 
Pieter Pasmahof 3, 0172 - 49 5121
Marco de Jong
Zuideinde  18b, 0634165510

POSTADRES REDACTIE:
Redactie De Belangenaar
Dorpsstraat 53A, 
2445 AK Aarlanderveen

redactie@bvaarlanderveen.nl

www.aarlanderveenonline.nl



4 De Belangenaar uitgave December 2013

www.rabobank.nl/groenehartnoord

Wilt u ook een aanvraag indienen? Kijk op onze website. 

Rabobank. Een bank met ideeën.

Samen werken aan 
een prettige omgeving

Rabobank Groene Hart Noord doet

graag iets voor de lokale samenleving.

Daarom storten we ieder jaar een deel

van onze winst in het Stimuleringsfonds.

Zo ondersteunen wij maatschappelijke

projecten gericht op duurzaamheid. 

Rabobank Stimuleringsfonds

Kantoor Ter Aar   Kantoor Alphen aan den Rijn    notarissen@kroesenpartners.nl
Aardamseweg 73a   Prins Bernhardlaan 4                  www.kroesenpartners.nl
2461 CB Ter Aar    2405 VZ Alphen aan den Rijn                  0172 - 52 19 21
                0172 - 57 30 12

Ons advies?
Je moet 
je gezicht 
laten zien

Ieder bedrijf moet zich profileren. Juist nu. Kroes en Partners  

Notarissen & Adviseurs kiest daarom voor een nieuw logo. Een huisstijl die 

het karakter van ons kantoor uitdraagt. Veelzijdig, kleurrijk en zonder veel 

poespas. Wij geven een persoonlijk advies bij alle belangrijke gebeurtenissen 

in uw leven. Vooruit denken en tijdig doen: dat is ons antwoord op de crisis. 

Duidelijk en herkenbaar toch? 

” A c t u e e l  n i e u w s  u i t  e i g e n  d o r p ”
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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

* Nationaal alarmnummer:  112
 - Politie... In geval van een noodsituaties belt u direct: 112 
 - Brandweer... 112 
 - Ambulance... 112                   ... Alléén in geval van noodsituaties!

+   Politie, als er geen haast mee gemoeid is... 0900- 88 44
N  Wijkagent, Martin Stok... 0900- 88 44
N Twitter: Wijkagenttheo (dit zal veranderen t.z.t.)
:	martin.stok @hollands-midden.politie.nl
`   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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Studio Oosterman:
Donderdag 05 december
SDA Stijldansen, Aanvang 20:00 uur 

Dinsdag 10 december
WLTO kaarten, Klaverjasavond
Aanvang 20:00 uur 

Donderdag 12 december
SDA Stijldansen, Aanvang 20:00 uur 

Vrijdag 13 december 
Spinmillklaverjassen
Aanvang 20:00 uur 

Zondag 15 december
Koffieconcert 
Vrouwenkoor "Colorique” &
Klarinetkwintet "het Coornhert” 
Aanvang 12:00 uur 

Zondag 15 december
Bridge drive, Aanvang 15:30 uur 

Donderdag 19 december
SDA Stijldansen, Aanvang 20:00 uur 

Zondag 22 december
Kerst brunch
Reserveren tel. 0172-573374 
Aanvang 11:00 uur 

Zondag 22 december
Koppelklaverjassen, incl. warm/ 
koud buffet. Aanvang: 15:30 

Vrijdag 27 december
Boerenland klaverjassen
Aanvang 18:00 uur 

Zondag 29 december
Bridge drive incl. warm/koud 
buffet, Aanvang 15:30 uur 

Speeltuin:
Woensdag 11 december
Knutselmiddag, 
Aanvang: 14.00 uur 

Vrijdag 20 december
Filmavond, Aanvang 18.30

Agenda

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
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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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Puntje van de redactie

Aanleveren kopij
U kunt uw kopij afgeven bij een 
van de redactieleden of per post 
opsturen. De adressen vindt u 
voorin de Belangenaar. 
U kunt het ook per e-mail aan-
leveren. Ons adres hiervoor is:
redactie@bvaarlanderveen.nl

Kopij met bestuursgerelateerde 
onderwerpen kunt u het beste 
direct naar het bestuur sturen, 
dit voorkomt verwarring bij ons 
op de redactie.
bestuur@bvaarlanderveen.nl

 16 dec. bestuursvergadering

Lees dit nog even... 
De Bestuursvergaderingen van de Belangenvereniging zijn altijd openbaar.
Wij vragen echter wel of u uw bezoek wilt melden bij het bestuur. Dit ivm 
de catering, extra stoelen en onze voorbereiding op de agenda. Ook de 
locatie wordt pas (gezien het vrijwillige karakter) weeks tevoren bepaald. 

Kijk ook eens op de website: www.aarlanderveenonline.nl

Spelregels
Anoniem ingezonden stukken 
worden niet geplaatst. 
De redactie behoudt zich het     
recht voor om ingezonden stuk-
ken in te korten en/of aan te 
passen en zelfs om ingezonden 
stukken te weigeren. 

De Belangenvereniging Aarlan-
derveen en de redactie zijn niet 
aansprakelijk voor eventuele on-
juistheden en/of onvolledigheden
van de informatie in de Belange-
naar. 

8 jan. redactievergadering

De volgende Belangenaar komt uit rond 18 jan.

De uiterste inleverdatum is op maandag 6 jan. a.s.
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Van de bestuurstafel

Bezoek SP en CDA
Er is twee keer een informa-
tieve rondleiding door het dorp 
geweest waarbij verschillende 
bouwlocaties zijn bekeken. Dit 
allemaal in het kader van de 
Dorpsvisie. 

Bij het bezoek van de SP waren 
commissielid dhr. Ronald Geurts 
en lijsttrekker dhr. Harre v.d. 
Nat (provinciale Staten) verte-
genwoordigd. Bij het bezoek 
van het CDA  waren vertegen-
woordigd gedeputeerde Zuid-
Holland dhr. Govert Veldhuijzen, 
fractievoorzitter CDA provin-
ciale Staten dhr. Hans Démoed, 
wethouder dhr. Kees van Velzen 
en lijsttrekker CDA mevr. Marjon 
Verkleij. 

De lijsttrekker van landelijk CDA, 
dhr. Sybrand Buma, heeft ook 
een kort bezoek aan ons dorp 
gebracht waarbij er goed is ge-
luisterd naar onderwerpen uit 
de Dorpsvisie. Het  was een in-
teressante middag wat in goede 
harmonie verliep. De provincie 
gaf informeel aan met de BVA te 
willen meedenken over locaties 
die kansen bieden voor jongeren 
en ouderen en het landschap 
verbeteren (of in ieder geval niet 
aantasten).

Afslag Nieuwkoopseweg/ Ach-
termiddenweg/ Treinweg
De gemeente en de provincie 
zijn nog in gesprek met elkaar 
over een afslagverbod ter hoog-
te van de Achtermiddenweg. 

Het ontwerp voor de linksaf 
strook van de Nieuwkoopseweg 
naar de Treinweg richting Al-
phen a/d Rijn is klaar. De uitvoe-
ring staat gepland in het eerste 
kwartaal van 2014.

Het bestuur is verbaasd dat er 
vanuit de provincie niet wordt 
gecommuniceerd met de BVA 
ondanks herhaald e-mailverkeer 
en dat gemaakte afspraken niet 
worden nagekomen.

Uitslag gemeenteraadsverkie-
zingen
Verderop in deze Belangenaar 
staan de uitslagen vermeld in 
een taartdiagram.

Wijkbeheer
Er komt een eigen wijkbeheer 
pagina in de Belangenaar zodat 
u goed op de hoogte blijft van 
alle ins en outs rondom wijkbe-
heer in Aarlanderveen.
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Bestuur mededelingen
Bestuur/ redactielid; We zijn blij 
dat Marco de Jong ons bestuur 
en redactie wil versterken. Hij 
stelt zich verderop in deze Be-
langenaar aan u voor.

Bestuurslid en penningmeester 
Leo Turkenburg gaat ons he-
laas verlaten per maart 2014. Hij 
heeft te kennen gegeven dat zijn 
gezondheid het niet meer toe-
laat om werkzaamheden voor 
de Belangenvereniging te ver-
richten. 

Dit betekent dat wij op zoek 
zijn naar een nieuwe penning-
meester. Lijkt het wat, kom 
gerust een keer een bestuurs-
vergadering bijwonen.

Wij willen vanuit het bestuur ie-
dereen hele fijne en gezellige 
feestdagen toewensen en een 
gezond, gelukkig 2014!

Bestuur BVA

Van de bestuurstafel
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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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gewoon, een bijzonder...... ....
....

. a
fs
ch

ei
d 

....
....

....
....

....
....

Uitvaartonderneming

Gea van der Hee

...kies voor ‘passend’...

Achttienkavels 29 -  2445 NA  Aarlanderveen 
e: info@geavanderhee.nl - i: www.geavanderhee.nl - m: 06 - 27 27 88 98

Voor het verzorgen van 

begrafenis of crematie.

Dag en nacht persoonlijk 

bereikbaar op 

06 - 27 27 88 98
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Het woningzoekendenbestand 

Vanaf de presentatie van de Dorpsvisie
is de BVA gaan inventariseren wie er nu 
eigenlijk een nieuwe woning zouden 
willen betrekken in Aarlanderveen. 

Velen hadden de site al gevonden:
www.aarlanderveenonline.nl 
Hier vindt u (zoals duidelijk op de 
foto staat aangegeven) het woning-
zoekendenbestand.  
Als u hier het hoe- en waarom gele-
zen hebt, staat helemaal onderaan: 
”start enquête”.
Iedereen die in ons dorp zou willen 
blijven wonen, en een nieuwe huur- 
of koopwoning zoekt, zou even een 
paar minuutjes de tijd moeten ne-
men om dit in te vullen. ”Je zet er 
jezelf mee op de Aarlanderveense 
bouwkaart”.

De BVA zal zeer zorgvuldig met uw 
gegevens omgaan en u in een later 
stadium (als eerste!) op de hoogte 
brengen van eventuele bouwplan-
nen. Wij denken dan bijvoorbeeld 
eerst aan informatieavonden of het 
toezenden van uitnodigingen. 
Uw gegevens blijven altijd binnen 
onze vereniging en zullen niet vrij-
gegeven worden aan commerciële 
partijen. Wij brengen u in contact 
met de aanbieder en niet andersom.

Heeft u interesse en wilt u straks als 
eerste geinformeerd worden? Maak 
dan gebruik van dit initiatief en vul 
het formulier in.
Het mag duidelijk zijn dat de BVA 
een stevige klap op de politieke 
bestuurstafel wil geven met een 
stevig (dik) stapeltje...
Woon-/werkgroep, Bestuur BVA

Woningzoekend in Aarlanderveen? 
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Noordeinde 11B
2445 XA  Aarlanderveen

Tel.: 0172 - 57 32 67
Fax: 0172 - 57 01 29
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Kerstwens of een verhaaltje?

Onze grote kerstboom is onderweg

De nieuwe gemeente Alphen heeft 
ons dit jaar ook een mooie kerst-
boom toegezegd en draagt hiermee 
bij aan een sfeervol Aarlanderveen. 

De BVA is meteen op zoek gegaan 
naar partijen die hier weer een 
feestje van kunnen maken. Zo zal 
Ton Vork weer bereid zijn om deze  
kerstboom met zijn grote platte kar 
samen met ons te helpen halen. 
Ook zal Berry Kempen zijn mobiele
kraan weer voor ons naar Aarlander-
veen halen en  haalt Ruud van der 
Salm de kerstversiering alvast uit 
het stof in z’n werkplaats.
Leo van Dolder vragen we straks 
nog om de laatste puntjes op de ”i” 
te zetten, of liever: de snipperaar 
uit het vet te halen. Zo maken vele 
handen licht werk.

Een boom vol wensen...
Mogen wij dan aan u vragen of u de    
kerstboom voor ons zou willen hel-
pen versieren...? Ja?
Dit jaar staat de boom er voor ieder-
een die een speciale kerstwens 
heeft, of een leuk kerstverhaaltje in 
de boom wil hangen. 
Stuur uw verhaaltje of kerstwens 
naar onze wijkbeheerder Jordi Wijfje
(Dokter van der Windhof 34)
zodat hij deze voor u kan uitprinten 
en plastificeren: jwijfje@idcollege.nl

Kerstwensen of verhaaltjes
Het is vrij voor iedereen om de 
boom te versieren, en hoe leuk is 
het wel niet, om eventjes (als u in de 
buurt bent) wat kaartjes te bekijken 
en stiekem even weg te dromen bij 
echte dennengeur en een prachtige 
boom  ”om te lezen”... 
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Gespecialiseerd in:
     Diabetische voeten
     Reumatische voeten
     Chiropedie

Bel voor een afspraak met Marja de Goeij.

 0172 - 611 874  06-36112741

Ik kom bij u aan huis!

 
        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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Reünie De Viergang

150 JAAR basisschool De Vier-
gang in Aarlanderveen: REUNIË
Onze gemoedelijke dorpsschool 
De Viergang is ontstaan in 1863 
te Aarlanderveen. 

Er werd vanaf dat moment 
“meer uitgebreid lager onderwi-
js” gegeven vanuit het diaconie-
huis, dat speciaal hiervoor was 
verbouwd. Er werd gestart met 
23 meisjes en 47 jongens die elk 
25 cent per week betaalden voor 
het onderwijs. Tot die tijd was er 
alleen een openbare school ge-
vestigd in Aarlanderveen.

Nu, in 2013, wordt er onder het 
motto “klein maar fijn” nog 
steeds les gegeven aan ongeveer 
70 kinderen! 150 jaar!  Natuurlijk 
vieren wij ons JUBILEUM! Het is 
een feestje waard!

In september hebben we met 
alle kinderen twee prachtige 
feestdagen beleefd. Ook in april 
zullen wij weer twee superda-
gen organiseren! Hierbij worden 
we gesponsord door het Rabo-
bank Rijnstreek Fonds en het 
VSB fonds en tal van bedrijven 
uit Aarlanderveen en de directe 
omgeving.

Daarnaast is het jubileum van De 
Viergang een bijzonder en zeer 
geschikt moment voor een RE-
UNIË voor oud-leerlingen, oud-
leerkrachten en een ieder die bij 
de school betrokken is geweest!

Komt u ook op 12 april 2014?

Meld U dan nu aan door middel 
van het overmaken van € 7,50
Op rekeningnummer :
IBAN: NL59INGB0000700559 
t.n.v. Viergang Jubileumcommis-
sie
O.v.v. - reünie De Viergang
       - (meisjes)naam
 - uitstroomjaar

U kunt zich aanmelden tot  28 fe-
bruari 2014.

Een prachtige gelegenheid om 
elkaar weer te ontmoeten en 
herinneringen op te halen!

Meer informatie vindt u onder 
het kopje ‘reunië’ op onze web-
site: 
www.deviergang.scopescholen.nl

Graag tot 12 april!
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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

Wenst u prettige feestdagen een een voorspoedig 2014

Schoenhandel S. Fousert

wenst iedereen prettige

feestdagen en een gezond

2014

 Wij wensen U warme kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar! 

Prettige feestdagen en een 
            fantastisch nieuwjaar toegewenst!
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Bericht van onze huisarts

KERSTVAKANTIE
De praktijk van dokter F.J.J van 
der Kooij is gesloten op vrijdag 27 
december as. De praktijk wordt 
op deze dag waargenomen door 
dokter Waelen in Zevenhoven, 
tel. 539532 
Aanvragen van visites svp vóór 
10.00 uur.
Voor spoedgevallen tijdens 
avond- en weekenddienst en 
ook tijdens de feestdagen belt 
u met de huisartsenpost in het 
Rijnland Ziekenhuis,  Alphen a/d 
Rijn, tel. 0900-5138039.

Apotheek
U heeft inmiddels allemaal een 
brief ontvangen van apotheek 
Ter Aar met daarin een aantal 

wijzigingen. Houdt u er vooral 
rond de feestdagen rekening 
mee dat u uw medicijnen tijdig 
herhaalt. De apotheek levert uw 
medicijnen ná twee werkdagen. 

Verder vragen wij 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 
daarover 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.

Frans van der Kooij

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063

F.C. VAN DOLDER BOUWBEDRIJF
Woningbouw

Renovatie
Onderhoud

Verbouw

Zuideinde 27 • 2445 AS Aarlanderveen • Tel: 0172-57 3727 • Mob: 06-502 118 27
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Wenst u goede feestdagen en een perfect 2014 !

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

T. VAN LEEUWEN
WENST IEDEREEN

EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG

2014

Woning- en Projectinrichting

Wenst u fijne feestdagen en een sfeervol 2014 !
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Aarlanderveen heeft gekozen
De gemeenteraadsverkiezingen in ons 
dorp zijn achter de rug. Diverse fracties 
zijn aangehoord, programma’s gelezen 
en dit alles is keurig vertaald in een 
verkiezingsuitslag.

Van VVD-village naar CDA-dorp 
Zoals het taartdiagram laat zien 
heeft het dorp in deze verkiezing 
overduidelijk gekozen voor het CDA. 
De VVD zag haar stemmen verdeeld 
raken over andere partijen en wij 
menen dat Nieuw Elan (met een 
stevige frisse wind in de rug) hier de 
loef heeft afgestoken. De BVA is bij-
zonder nieuwsgierig hoe de coalitie
gevormd gaat worden maar ook 
als het aan Nieuw Elan ligt, gaan wij 
straks nauw samenwerken met een 
soort privé-wethouder met ”kleine 
kernen” in zijn/haar pakket.

De BVA (met overigens een zeer 
grote diversiteit aan stemvoorkeur-
en) is zeer content met de mogelijke 
voortzetting/samenwerking met zo’n 
wethouder ”Kleine Kernen”.
Niet in de laatste plaats dat Kees 
van Velzen een CDA-man is, felici-
teren wij hem samen met Marjon 
Verkleij voor het behaalde Aarlan-
derveense resultaat.
De fijne samenwerking die wij van-
uit de BVA de laatste jaren hebben 
mogen ervaren, zien wij ook in de 
toekomst met veel vertrouwen 
tegemoet.
Het CDA draagt Aarlanderveen blijk-
baar een warm hart toe, gezien de 
antwoorden op ons schrijven, en dit 
heeft zich weten te vertalen in een 
positieve verkiezingsuitslag.
Nogmaals van harte,
Voltallige bestuur BVA

Verkiezingsuitslag Aarlanderveen 
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Kapsalon

Tel: 0172-579475

Wij wensen iedereen
 kleurige feestdagen en een

permanent goed jaar !
11 Jaar

Kennismaking aanbieding:
10% korting op onze nieuwe verzorging- en stylingproducten van Osmo.

Frans Bunnik wenst u vanuit zijn rijdende winkel

hele �jne feestdagen
en een gezond 2014

Namens fam. Kroon en medewerkers:
Fijne kerstdagen en een bloemrijk 2014

WENST U PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG 2014!
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Even voorstellen...

Marco de Jong - Bestuur & 
Redactie 

Sinds oktober ben ik actief bij de 
Belangenvereniging Aarlander-
veen! 
Voor degenen die mij niet kennen 
zal ik mijzelf voorstellen. 

Mijn naam is Marco de Jong, ik 
ben momenteel 23 jaar oud, en 
woon al bijna heel mijn leven 
in het prachtige dorp Aarland-
erveen. Deze zomer ben ik bena-
derd met de vraag of ik een taak 
binnen de belangenvereniging 
mij niet wat leek. 

Hoewel ik deze vraag nooit had 
verwacht, moest ik wel beken-
nen dat veel kwesties die in deze 
club besproken worden, mijn ei-
gen gedachten ook regelmatig 
gepasseerd zijn. Na het bij-
wonen van een vergadering heb 
ik besloten mij graag in te zetten 
voor de belangen van Aarlan-
derveen. 

De primaire taak die ik binnen de 
BVA gekregen heb, is de schakel 
zijn tussen het bestuur, en de 
redactie. Binnen het bestuur 
betekent dit dat ik naast het bij-
wonen en meedenken tijdens 
vergaderingen ook zal bijsprin-
gen wanneer er andere klussen 
geklaard moeten worden. Bin-
nen de redactie zal ik mij de ko-
mende tijd bezig houden met de 
lay-out van de Belangenaar, zo-
dat ik Bastiaan van Gils kan hel-
pen wanneer dat nodig is. 

In de tijd die ik over hou studeer 
ik Biomoleculaire wetenschap-
pen aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Verder ben ik actief 
met volleyballen bij de Water-
landers in nieuwkoop. Mochten 
er vragen of opmerkingen zijn, 
kunt u mij altijd contact met mij 
opnemen.
Marco de Jong
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Z U I V E L T E C H N O L O G I E

C. van ’t Riet

Wenst u

prettige feestdagen

en een voorspoedig

2014

Familie van der Kooij en Willeke, Pauline, Fogitte, Nicole en Irma
wensen u Prettige feestdagen en een gezond 2014
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Rabobank Friends in Music 2013

Zondag 3 november organiseerde 
de muziekvereniging een concert 
voor vrienden, familieden en 
sponsors in het Parktheater in 
Alphen. 

Voor ons als  ‘vrienden’ was 
dit een geweldig concert om 
nooit meer te vergeten. Het 
fanfareorkest van DSS, o.l.v. 
Danny Oosterman, had nu 
niet bepaald de eenvoudigste 
stukken op het programma 
gezet maar mooi was het wel! 

Vanuit een kakafonie van allerlei 
geluiden die niet op elkaar 
afgestemd leken kwam er 
dan zomaar, vloeiend en wel, 
binnen no-time een prachtig 
reportoire tevoorschijn wat heel 
indrukwekkend was.

Opvallend daarbij was de inzet 
van de diverse, eigen, solisten, 
met toch wel als hoogtepunt 
het stuk waarin de bescheiden 
Gwendolyn Leliveld (Nederlands 
kampioene bügel!) optrad. En 
daarmee willen we de overige 
orkestleden zeker niets tekort 
doen, die, hoewel nog best jong 
(gemiddelde leeftijd haalde de 
dertig nog niet), een prachtig 
staaltje samenwerking ten 
gehore bracht.

Na de pauze trad de Kortrijk Brass 
Band, o.l.v. Ward de Ketelaere, 
op. Persoonlijk vonden wij ons 
eigen D.S.S. beter, maar het 
reportoire was ook heel anders. 

Bovendien bleek dirigent Ward 
een groot talent voor enter-
tainment te hebben en dat was 
best komisch.

Kortom, een heel mooie zon-
dagmiddag beleefd met in 
het tweede deel de Belgische 
vrienden die voor de vrolijke 
noot zorgden.

Een Friend.

De eerstvolgende optredens van 
Fanfare Door Samenwerking 
Sterk:
Zaterdag 21 dec. 20.00 uur 
Kerstconcert in de RK kerk in 
Aarlanderveen.

Zaterdag 8 febr. 20.00 uur
Wensconcert in Studio Ooster-
man.

Bezoek ook eens op de website :
www.doorsamenwerkingsterk.nl
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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

     �����
Team Autoservice Zwart wenst u goede 
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Speciaal voor inwoners van Aarlanderveen : Gratis haal en brengservice

TRACTOR-LOONBEDRIJF
L.A. VAN DOLDER

Wenst u fijne feestdagen
en een geslaagd 2014 !

Wij wensen u prettige kerstdagen en
    een gelukkig nieuwjaar

KaasBoerderij Luyben



De Belangenaar uitgave December 2013 29

Hollandse kaas  
Buitenlandse kaasjes  

Kerst geschenken  
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! 

 

Wenst u gezellige feestdagen
en een voorspoedig 2014!

Wenst u prettige
feestdagen en een
gelukkig 2014 !
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Reünie 1ste klas Mariaschool 1954

Afgelopen 9 november werd er een 
reünie georganiseerd voor de 1ste 
klas uit 1954 van de Katholieke Ma-
riaschool.  

Dit werd gehouden in het dorpshuis 
van Aarlanderveen. Het werd geor-
ganiseerd door Chris Kempen, Joke 
van Veen en Frans Dobbe.

Tijdens de fietstocht op de eerste 
dag van de kermis werd mij 
gevraagd of ik het leuk zou vinden 
als er een reünie georganiseerd 
werd. Ik was gelijk enthousiast 
maar toen het eenmaal bijna no-
vember was, begon ik er toch wel 
tegenop te zien want de reünie zou 
van 16 uur tot 21 uur gaan duren, in 
mijn ogen veels te lang. 

Ik zei tegen mijn vrouw voor ik er 
heen ging, als het niet leuk is ben ik 
zo weer terug, maar ik kwam uitein-
delijk pas om 23.30 uur thuis.

Bij binnenkomst kregen we een 
kaartje met onze naam erop, wel 
zo handig na bijna 60 jaar, want na 
aankomst schrik je toch wel van al 
die grijze mensen.

Na een kopje koffie mocht ieder-
een zijn verhaal doen over hoe zijn 
leven tot dan toe verlopen was. De 
“echte” verhalen kwamen natuur-
lijk pas na de koffie bij de borrel los.

Zo kwam ik mijn vroegere beste 
vriend Gerard v/d Pijl tegen (die ik 
niet meer herkende) en eenmaal 
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www.hagoortinstallatie.nl

aan de praat, komen er dan steeds 
meer herinneringen naar boven zo-
als onze tijd op de kleuterschool die 
gevestigd was aan het Noordeinde 
61 waar vroeger Fam. v. Wijk en 
nu Aafke Mazeyrac en haar gezin 
wonen. 

En natuurlijk het kattenkwaad van 
vroeger, zoals in bomen klimmen, 
wat verboden was in die tijd, waar-
door ik en Gerard ruim een half uur 
in de boom moesten blijven zitten 
omdat agent Molenaar onderaan  
de boom bleef wachten.

Door al deze gezellige herinnerin-
gen ging de tijd dus sneller als ver-
wacht. Tussendoor was er nog een 
warm buffet, alles was prima gere-
geld. In totaal waren er 20 klasgeno-
ten naar de reünie gekomen.

Graag wil ik de 3 mensen die deze 
geslaagde reünie hadden georgani-
seerd hartelijk bedanken hiervoor.

Karel Mulders

Reünie 1ste klas Mariaschool 1954
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CLASSIC & NEW MINI’S | VERKOOP | ONDERHOUD | ONDERDELEN | TUNING | RESTAURATIES

Kijk op
www.minicentre.nl
of kom eens langs!

Korteraarseweg 93
2461 GJ Ter Aar
Tel. 0172 573478
info@minicentre.nl 

Klein... maar fi jn!
De One Stop Shop voor iedere Miniliefhebber
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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!

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

TRACTOR-LOONBEDRIJF
L.A. VAN DOLDER

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

Dorpsstraat 94
2445 AP Aarlanderveen

Tel.: 0172-57 1608
Mob.: 06-204 379 73
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Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51   2461 GC  Ter Aar   Telefoon 0172 - 603787

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

Openingstijden:                           

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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Op 23 november tijdens het Sinterklaas feest heeft Lex Verdonk na ruim 12 
jaarafscheid genomen als voorzitter van de speeltuin.Gelukkig hebben wij ie-
mand gevonden die Lex wil vervangen. 

Jan Kempen word de nieuwe voorzitter van de speeltuin vereniging. 

Lex namens het bestuur heel hartelijk dank voor alle jaren dat jij je ingezet 
hebt als voorzitter, gelukkig blijf je nog wel als klusser bij ons komen. En Jan 
welkom bij de club en veel succes met het voorzitterschap.
Op woensdag 11 december is er weer een knutselmiddag in de speeltuin, het 
begint om 14.00 en duurt tot 15.30 uur. De entree is € 1.50 voor leden en € 
2.00 voor niet leden.
Op vrijdag 19 december is er een filmavond voor de jeugd ook hier is de en-
tree €1.50 voor leden en € 2.00 voor niet leden. We beginnen om 18.30 en het 
duurt tot 20.00 uur.
Voor foto’s van de Sint intocht kijk op onze site: 
www.speeltuinaarlanderveen.nl

Gezocht
De oudercommissie van Basisschool De Viergang zoekt voor het kerstfeest 
extra kerst- en feestverlichting. Heeft u nog iets in de schuur of op zolder lig-
gen wat niet gebruikt wordt? U maakt ons er heel blij mee!

Brigitte van der Marel 0172 579809  

Woonruimte aangeboden
Per januari 2014 bieden wij woonruimte aan voor één persoon incl. berging, 
terras, parkeerplaats. 

Voor meer informatie bel met Gerben 06-57583660.

Noteer alvast in de agenda!
Het zomerfeest 2014 zal gehouden worden op:
maandag 28 juli, dinsdag 29 juli en woensdag 30 juli.

Met vriendelijke groet,
Rein Kempen, Oranjecomite

Ingezonden Berichten
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Nationale Loterij
                                                              

UITSLAG
NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2011 

Datum trekking: 24 oktober 2011 
Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2011. 

De Nationale Zonnebloemloterij 2011 is goedgekeurd door het Ministerie van Justitie 
(5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009) 

 (onder voorbehoud van typefouten)

Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de 
trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar 

Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg

PRIJSNR LOTNR  PRIJSBEDRAG 
 1e prijs 1260673  € 15.000,00  
 2e prijs 0391307  € 10.000,00  
 3e prijs 0683607  € 10.000,00  
 4e prijs 0034982  €   5.000,00  
 5e prijs 0768121  €   5.000,00  
 6e prijs 0249920  €   5.000,00  
 7e prijs 1236215  €   2.500,00  
 8e prijs 0549169  €   2.500,00  
 9e prijs 0988352  €   2.500,00  
10e prijs 0558703  €   2.500,00  
11e prijs 0829623  €   1.000,00  
12e prijs 0680094  €   1.000,00  
13e prijs 0768361  €   1.000,00  

PRIJSNR LOTNR  PRIJSBEDRAG 
14e prijs 0353743  €   1.000,00  
15e prijs 0962261  €   1.000,00  
16e prijs 0520263  €      450,00  
17e prijs 0558794  €      450,00  
18e prijs 0266244  €      450,00  
19e prijs 0722140  €      450,00  
20e prijs 0859200  €      450,00  
21e prijs 0933273  €      450,00  
22e prijs 0684390  €      450,00  
23e prijs 0381556  €      450,00  
24e prijs 1178782  €      450,00  
25e prijs 0999001  €      450,00  

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS * 
26e prijs    08629  €     100,00 
27e prijs    59065  €     100,00 
28e prijs    95837  €     100,00 
29e prijs      6368  €       50,00 
30e prijs      1708  €       50,00 
31e prijs      6684  €       50,00 
32e prijs                 458  €       15,00 
33e prijs                 237  €       15,00 
34e prijs        132  €       15,00 

*Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende 
lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de 
loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere 

loten kunnen gelden. 
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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
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Oostkanaalweg 5b
2445 BA Aarlanderveen

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

info@aardam.nl
www.aardam.nl






