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Het vuurwerk is voorbij, 
De lucht kaal en leeg 
Alle dieren weer blij, 
De rust is weer terug 

Het is weer begonnen, 
Een nieuw jaar 

Nieuwe dingen worden verzonnen 
Uitdagingen staan weer voor de deur 

De winter duurt voort 
Laten we dat niet vergeten 

En iedereen wordt aangespoord 
Naar de toekomst te kijken 

Het is waar januari 
De aftrap van het nieuwe jaar 

Maar voor je het weet, met wat fantasie 
Is het alweer bijna zover

redactie@bvaarlanderveen.nl
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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

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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 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
:	martin.stok @hollands-midden.politie.nl
 Gemeente Alphen aan den Rijn   0172- 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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Studio Oosterman:
Donderdag 23 januari
SDA Stijldansen
Aanvang 20:00 uur

Vrijdag 24 januari 
Spinmillklaverjassen
Aanvang 20:00 uur

Zaterdag 25 januari
DSS Music Awards
Aanvang 20:00 uur

Donderdag 30 januari
SDA Stijldansen
Aanvang 20:00 uur

Zaterdag 01 februari  
Teamklaverjassen 8 personen
Aanvang: 18:00 uur

Dinsdag 4 februari 
WLTO klaverjassen
Aanvang 20:00 uur

Donderdag 06 februari
SDA Stijldansen
Aanvang 20:00 uur

Vrijdag 07 februari
Spinmillklaverjassen
Aanvang 20:00 uur

Zaterdag 08 februari
DSS wensconcert
Aanvang 20:00 uur

Zondag 09 februari
Concert van jeugd orkesten
mmv DSS jeugdorkest
Aanvang 09 februari
Aanvang: 12:00 uur

Donderdag 13 februari
SDA Stijldansen
Aanvang 20:00 uur

Dinsdag 21 februari 
WLTO klaverjassen
Aanvang 20:00 uur

Zondag 23 februari
Koppelklaverjassen
Aanvang: 15:30 uur
incl. warm/koud buffet

Donderdag 27 februari
SDA Stijldansen
Aanvang 20:00 uur

De Speeltuinvereniging
Kaartavonden in de speeltuin
• Maandag 20 januari 
• Maandag 3 februari
• Maandag 17 februari

Agenda
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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



De Belangenaar uitgave Januari 2014 9

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

 20 jan. 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. 

5 febr. redactievergadering

De volgende Belangenaar komt uit rond 15 febr.

De uiterste inleverdatum is op maandag 3 febr. a.s.
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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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Van de bestuurstafel

Wethoudersoverleg van 16 decem-
ber 2013
Het was een positief en constructief 
overleg waarbij lopende zaken zijn 
doorgenomen. Begin 2014 gaan we 
weer verder als de nieuwe coalitie is 
gevormd.
Het bestuur heeft afscheid ge- 
nomen van gebiedsadviseur An-
neke Janssen die haar werkzaam-
heden voortzet in een ander gebied 
in de nieuwe gemeente Alphen aan 
den Rijn. Wij bedanken haar voor de 
prettige samenwerking afgelopen 
jaren.
We hebben kennis gemaakt met 
de nieuwe gebiedsadviseur sociaal 
mevrouw Heleen Steens- Stam. Ge-
biedsadviseur fysiek blijft Steef v.d. 
Hoorn. Zij beheren samen de ge-
bieden Boskoop, Zwammerdam en 
Aarlanderveen.

Brief betreft input collegepro-
gramma 2014-2018
Eind november is door het bestuur 
een brief gestuurd naar de onder-
handelaars van de nieuw te vormen 
coalitie. Er zijn in deze brief punten 
beschreven zoals het investeren in 
de toekomstige leefbaarheid van 
Aarlanderveen, een planstudie voor 
de verkeerontlasting Dorpsstraat, 
realisatie fietsersbrug over het Aar-
kanaal en samenwerking met wet-
houder kleine kernen. Een aantal 
van deze punten komen terug in 

het coalitieakkoord waar we natu-
urlijk erg blij mee zijn. Verderop in 
deze Belangenaar kunt u de hoofd-
punten m.b.t. ons dorp teruglezen.

Nieuwe wethouder wijken en kern-
en
Wij willen wethouder Kees van Vel-
zen feliciteren met zijn functie als 
wethouder wijken en kernen. In 
2014 gaan we de prettige samen-
werking vervolgen.

Jaarvergadering 2014
De jaarvergadering staat gepland 
voor maandag 3 maart om 20.00 
uur in het Dorpshuis. Wij stellen 
het op prijs als we u deze avond 
kunnen verwelkomen. De agenda 
en jaarverslagen van secretaris en 
penningmeester komen volgende 
maand in de Belangenaar te staan. 
De notulen van de jaarvergadering 
2013 zijn in de Belangenaar van mei 
2013 gepubliceerd.

Winterkostmaaltijd vrijwilligers Be-
langenvereniging Aarlanderveen
In januari gaan alle vrijwilligers van 
de Belangenvereniging genieten 
van een winterkostmaaltijd in het 
Oude Rechthuis. Op deze manier 
wil het bestuur iedereen bedanken 
die zijn steentje bijdraagt aan onze 
vereniging.

Bestuur BVA
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Nieuws van DSS

Kerstplay-inn 2013
3 dagen 40 drukke kinderen 
bezig houden, je moet het maar 
kunnen! 

Marije Rodewijk, Sjoerd Vink en 
Veronique Voorn kregen het met 
behulp van Paul van Gils voor 
elkaar. 

Vanaf 27 december rende er 
bijna 40 kinderen rond in het 
dorpshuis in Aarlanderveen. 

Ze wilden allemaal hetzelfde: 3 
gezellige dagen hebben en een 
orkestje vormen.Elke dag werd 
er vanaf negen uur hard gerepe-
teerd aan 4 nieuwe stukken.

Tussendoor waren er natuurlijk 
pauzes met iets lekkers, waarbij 
de kinderen even hun energie 
kwijt konden. 

De eerste dag werd er een ken-
nismakingsspel gedaan om 
elkaar te leren kennen. De vol-
gende dag waren er spelletjes 
waar je zelfs prijzen mee kon 
winnen! De laatste dag gingen 
ze, zoals ieder jaar, zwemmen in 
zwembad de Wel. Nadat ze he-
lemaal nat gespetterd en weer 
aangekleed waren konden ze 
avondeten. Dit was niet zomaar 

avondeten, nee, ze moesten 
de patat van de tafel en met de 
handen eten! 

Toen was het alweer bijna af-
gelopen, dus tijd voor het con-
cert. 

Alle papa’s en mama’s, opa’s en 
oma’s, broertjes en zusjes en an-
dere familieleden kwamen luis-
teren naar alle mooie muziek. Na 
een daverend applaus moesten 
ze natuurlijk nog even hun favo-
riet spelen, namelijk de olifant, 
waar vooral Djurre, de bassist, 
wel heel erg goed in was. 

Marije, Sjoerd en Veronique, heel 
erg bedankt voor de gezellige da-
gen!

Wensconcert 2014
Op zaterdag 8 februari vindt in 
Studio Oosterman het Wenscon-
cert plaats. 
Dit concert is voor de vele muz-
iekliefhebbers in de regio al jaren 
een vast uitje in de maand febru-
ari. Een gevarieerd programma 
met muziek en entertainment, 
niet zomaar een concert, maar 
een avondje uit zoals alleen DSS 
dat kan !

Aanvang concert is 20.00 uur
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Nieuws van DSS

Winterkost eten in Het Dorps-
huis:
Ook in 2014 zal er weer een win-
terkost maaltijd worden geor-
ganiseerd in Het Dorpshuis. 

Op zaterdagmiddag/avond 15 
februari kan men weer ouder-
wets (en onbeperkt) genieten 
van soep, stamppotten, worst 
en speklappen. 

Een welkomstdrankje en des-
sert zijn uiteraard inbegrepen. 
Kosten voor deelname, €15 per 
persoon (kinderen tot 12 jaar 
halve prijs). 

Aanmelden kan bij Frans Dobbe 
0172-602172 of via winterkost@
doorsamenwerkingsterk.nl

Geef je snel op, want vol is vol !!

DSS Showdebut.
Prima showdebut DSS in 
Schiedam smaakt naar meer.

Op zaterdag 2 november 2013 
werd in Schiedam onder de 
reglementen van de KNFM, de 
Koninklijke Nederlandse Federa-
tie van Muziekgezelschappen 
het 23e concours voor blaas- en 
showorkesten gehouden.

(Bron foto: Korpsmuziek.nl)
 
De Show- en Marchingband van 
DSS presenteerde zich voor 
het eerst op wedstrijdniveau in 
de basisklasse van de afdeling 
Show. De opzet van deze show 
was voor de zomervakantie al te 
zien op het IJsjesconcert in Aar-
landerveen. 
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In de afgelopen maanden is in 
diverse sporthallen in de regio 
hard gewerkt om de show nog 
verder op het juiste niveau te 
brengen. 

Vele uren en avonden werd er 
getraind op richtingen, draai-
punten, muziek en het uitlijnen 
van de figuren. Het resultaat 
was er dan ook naar, want op 
het concours in De Margriethal 
in Schiedam werd de show zeer 
secuur uitgevoerd. De 7-koppige 
jury gaf voor mu-ziek kwalit-
eit, presentatie en choreografie 
scores tussen de 7,9 en 8,3 punt-
en.
 
“Een zeer verdienstelijk resul- 
taat als je kijkt naar de concur-
rentie, dat zijn korpsen van 30 
man of meer met jarenlange 
ervaring. Wij moeten het met 
18 man zien te klaren, maar dat 
hebben we met zijn allen prima 
gedaan!” alsdus tambour-maître 
Edwin Hijman.
 
Instructrice Yolanda Brouwer: 
“We hebben goede tips gekre-
gen om met de huidige bezett-
ing nog flinke stappen te kunnen 
maken in de ontwikkeling van 
ons orkest als showband. 

Show is zoveel meer dan het 
ouderwetse beeld dat mensen 
vaak van muziekkorpsen heb-
ben, we willen met show het 
publiek vermaken en nieuwe 
leden zien te bereiken, want dit 
resultaat smaakt naar meer”
 
Geïnteresseerd in meespelen? 
U bent van harte welkom, elke  
dinsdagavond om 19.30 uur in 
Het Dorpshuis te Aarlanderveen, 
of bel 0172-579726 voor meer in-
formatie.

DSS

Nieuws van DSS
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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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Studenten van het ID College 
reizen naar Macedonië

Lieve dorpsgenoten,
Door middel van deze brief wil 
ik het project ‘Macedonië’ graag 
onder uw aandacht brengen.

Ik volg de opleiding ‘gespeciali-
seerd pedagogisch medewerk-
er’ (1e jaar) op het ID College in 
Alphen a/d Rijn. 

In april 2014 vertrekken wij (1e 

jaar studenten ROC ID College), 
gesteund door de organisatie 
Out of Area, naar Struga in FY-
ROM/Macedonië. 

Voorgaande jaren heeft Out 
of Area zich ingezet voor kin-
deren in Bosnië Herzegovina en 
omringende landen. Dit jaar is er 
gekozen voor het project Mace-
donië.

Dat doet zij door een aantal jaar-
lijks terugkerende projecten te 
organiseren. Onder het motto 
´Laat ze maar lachen en alles 
komt goed` probeert Out of 
Area iets voor kinderen te bete-
kenen.

Het is fantastisch om te merken 
dat met de inzet van velen ook 
echt dingen gebeuren. En de 
dank is groot, want met iedere 
lach heelt een stukje van de ar-
moede waar zoveel kinderen 
last van hebben in hun dagelijks 
leven.

Ik ben super gemotiveerd en heb 
er veel zin in om een week, met 
een groep medeleerlingen, de 
handen stevig uit de mouwen te 
gaan steken. Wij gaan een pro-
ject opknappen en leuke acti-vit-
eiten aanbieden. De creatieve, 
drama en spel activiteiten zullen 
wij in de komende maanden op 
school voorbereiden. 

Voor zo´n geweldig initiatief is 
natuurlijk geld nodig. Geld dat 
wij, samen met Out of Area, pro-
beren in te zamelen door aller-
lei projecten te organiseren en 
fondsen te werven.

Vindt u dit ook een goed initia-
tief? 

Wilt u mij misschien sponsoren? 
Elke euro die u geeft komt 
rechtstreeks ten goede aan het 
project. 

Studenten reizen naar Macedonenië
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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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In het dagboek dat op de web-
site zal worden gepubliceerd 
wordt u regelmatig op de hoog-
te gebracht van onze activiteit-
en. Zo weet u zeker dat uw do-
natie op de goede plaats terecht 
komt.

U kunt uw gift overmaken op de 
projectrekening van het ID Col-
lege; 13.27.82.200 (Rabobank 
Dommelstreek) t.a.v. de Sticht-
ing Out of Area o.v.v. ID College 
+ Mandy Groen in ‘t Wout.

Maar natuurlijk is een contante 
gift ook van harte welkom. 

Alle informatie over het ID Col-
lege, de studenten, Out of Area 
en het project kunt u vinden op;
http://projecten.outofarea.nl 
(Projecten, ID College Alphen 
aan den Rijn)

Ik hoop dat u mij met dit project 
wil steunen door middel van een 
financiële bijdrage.

Ik hoor graag van u. 

Met vriendelijke groeten,
Mandy Groen in ’t Wout 
emailadres: 
mandygroenintwout@live.nl

Studenten reizen naar Macedonenië

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:                           
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0172 49 32 82

WWW.KRAMERUITVAARTZORG.NL
Uitvaartcentrum Alphen aan den Rijn en Uitvaartcentrum Waddinxveen

Wij zijn er
       voor u...

Sarah Jongejan Marco Hoogenboom

www.hagoortinstallatie.nl
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Coalitieakkoord 2014 - 2018

De nieuwe coalitiepartijen: CDA, 
Nieuw Elan, ChristenUnie, VVD 
en D66 hebben op 18 december 
het nieuwe coalitieakkoord voor 
de nieuwe gemeente Alphen 
aan den Rijn gepresenteerd met 
als titel: Daadkracht dichtbij. 
Wijken en kernenbeleid is een 
speerpunt in het akkoord. In het 
akkoord zijn de belangrijkste 
punten die wij als BVA hebben 
aangedragen opgenomen. De 
belangrijkste punten betrekking 
hebbend op Aarlanderveen zijn:

• Kees van Velzen (CDA) blijft de 
wethouder kleine kernen.

•Tseard Hoekstra blijft verant-
woordelijk voor wonen in  
kleine kernen (de portefeuille 
ruimtelijke ontwikkeling en 
wonen stad gaat naar Gerard 
van As).

• De gemeente zet in op behoud 
van basisscholen in kernen.

• Er komt een onderzoek om 
zwaar verkeer uit de dorps-
kern van Aarlanderveen te 
weren.

• Mensen gaan meer zelf be-
palen wat zij in hun wijk of 
dorp nodig hebben.

• Leefbaarheid kleine kernen 
vraagt actieve en creatieve 
medewerking van gemeente 

aan initiatieven voor klein-
schalige woningbouw voor 
starters en senioren.

• Voor alle kernen moeten er 
voldoende mogelijkheden zijn 
voor woningbouw. In de 
meeste kernen is dat geborgd 
via bestaande woningbouw-
programma’s. Daar waar dat 
niet het geval is, spannen we 
ons maximaal in, passend bij de 
maat en de schaal van de kern 
en aansluitend op de vraag. Bij 
woningbouwplannen (via be-
stemmingsplannen) bekijken 
of plan toegevoegde waarde 
heeft voor de kern.

• Het bevorderen van een geza-
menlijke en integrale aanpak 
van de leefbaarheid in de wij-
ken en kernen. Het wijken- en 
kernenbeleid wordt zodanig 
uitgevoerd dat ieder dorp en 
iedere buurt zijn eigen iden-
titeit kan behouden en zo mo-
gelijk versterken.

• De OZB blijft gelijk en wordt 
jaarlijks alleen aangepast aan 
het inflatiepercentage.

Het complete document is te 
downloaden op de website van 
de gemeente. 
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Een bijzonder verhaal

Een verhaal van Elyon van Gils 
groep 6 van de Viergang
Het was een mooie dag in Londen 
City. Het was schemerig in het 
centrum van de stad. In het bos 
kwamen de wolven en de zom-
bies tevoorschijn. Jozef lag in 
bed. Zijn vader Stickman ging op 
jacht. De zombies probeerden 
hem te doden. In de nacht is het 
heel eng. De creepers lieten hui-
zen ontploffen. Jozef vond het 
maar niks. Papa Stickman jaagde 
op schapen en koeien. Pas om 
2 uur s ’nachts kwam hij thuis. 
Papa heb je eten? Ja ik heb eten 
meegenomen. Hoeveel zombies 
kwam je tegen?

Papa antwoorde 2. Zo weinig zei 
Jozef? Maar ik ben wel veel cree-
pers tegengekomen. Hoeveel? 
Een stuk of 12. Wow dat is in-
derdaad veel zie Jozef. Het werd 
weer dag. Er liepen nog een paar 
creepers rond in het bos. Stick-
man zei tegen Jozef, zoon we 

gaan verhuizen naar het platte-
land. 
Waarom? Het is hier onveilig. 
Maar mijn vrienden dan. Tja dat 
gaat moeilijk worden. Oke dan 
zei Jozef, dat is beter dan op-
gegeten te worden door een 
creeper. We gaan ook dingen 
verkopen op het platteland zei 
papa Stickman. 

Zo gezegd, zo gedaan. Eenmaal 
aangekomen, gingen ze de boel 
verkennen. Jozef had ook een 
crosspad gemaakt om te racen 
op zijn fiets. Ze hadden veel 
klanten, iedereen kwam daar 
wat kopen. Ze gingen ook een 
boerderij maken en ook een 
kinderboerderij. Hier kwamen 
geen zombies en creepers en 
ook geen wolven.

Ze hadden ook koeien en een 
schapenweide. Van de wol 
maakten ze truien
Einde.

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063
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Het was een mooi jaar voor de 
Molenviergang.

Al twee eeuwen staan de molens 
beeldbepalend in onze polder. 
Onze voorouderswaren er al 
mee vertrouwd.

In deze moderne tijd houden 
we in Aarlanderveen nog steeds 
onze voeten droog met behulp 
van die vier sterke kolossen die 
op windkracht in actie komen.

Onze molenaars Erik, Frans, Wil-
lem en Johan zorgen ervoor dat 
zodra het waterpeil in de polder 
stijgt, ze samen de Viergang in 
werking zetten.

Dag en nacht zijn ze paraat om 
de juiste wind te vangen. En dat 
doen ze met veel passie; het zijn 
molenaars met hart en ziel. 

De Molenviergang

Altijd zijn er verhalen hoe het 
gaat, of er voldoende wind was, 
hoe de stormen van de afgelo-
pen tijd invloed op de molens 
hadden.

In 2013 heeft de St. Molenvier-
gang Aarlanderveen haar 50 ja-
rig jubileum
gevierd.

Enkele honderden bezoekers 
mochten we in de feesttent en 
bij de molens verwelkomen. De 
dijkgraaf van Hoogheemraad-
schap van Rijnland De heer G. 
Doornbos en Burgemeester 
B. Eenhoorn onthulden een 
peilschaal bij de Putmolen aan 
de Kerkvaart en nieuwe informa-
tie borden. De peilschaal geeft 
aan dat de polder ca. 5.00m. 
onder NAP ligt.

Het was een mooi jaar voor de 
Molenviergang.

Al twee eeuwen staan de molens 
beeldbepalend in onze polder. 

Onze voorouders waren er al 
mee vertrouwd. In deze mo-
derne tijd houden we in Aarlan-
derveen nog steeds onze voeten 
droog met behulp van die vier 
sterke kolossen die op wind-
kracht in actie komen. 

Onze molenaars Erik, Frans, Wil-
lem en Johan zorgen ervoor dat 
zodra het waterpeil in de polder 
stijgt, ze samen de Viergang in 
werking zetten.

Dag en nacht zijn ze paraat om 
de juiste wind te vangen. En dat 
doen ze met veel passie; het zijn 
molenaars met hart en ziel. 

Altijd zijn er verhalen hoe het 
gaat, of er voldoende wind was, 
hoe de stormen van de afgelo-
pen tijd invloed op de molens 
hadden.

In 2013 heeft de St. Molenvier-
gang Aarlanderveen haar 50 ja-
rig jubileum gevierd. 

Enkele honderden bezoekers 
mochten we in de feesttent en 
bij de molens verwelkomen. De 
dijkgraaf van Hoogheemraad-
schap van Rijnland De heer G. 
Doornbos en Burgemeester 
B. Eenhoorn onthulden een 
peilschaal bij de Putmolen aan 
de Kerkvaart en nieuwe informa-
tie borden. 

De peilschaal geeft aan dat de 
polder ca. 5.00m. onder NAP ligt.

Molenviergang
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Bij elke molen zijn informa-
tieborden geplaatst over de ge-
schiedenis van de molens en de 
polder. 

Er is een nieuwe website: www.
molenviergangaarlanderveen.nl 
maar ook een prachtig boekje 
met DVD “Water Wind en Wiek-
en” dat de polder met de molens 
en de molenaars in beeld brengt.

We hopen met de film een nog 
groter publiek te bereiken waar-
onder de jeugd. De film is ver-
krijgbaar via onze website.

Nu de winter en straks het voor-
jaar er aan komt is het de moeite 
waard om een wandeling langs 
de molens te maken. De wan-
deling is nu ook uitgebreid met 
het Pad van Kempenaar. En wie 
weet schaatsen deze winter vel-
en de Molentocht.

We zijn trots op onze molens 
en dat geldt zeker voor de 
toekomst.

Bert Splinter, Voorzitter St. Mo-
lenviergang Aarlanderveen.

Molenviergang

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

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

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

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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Een schoon Aarlanderveen in 2014!

Wijziging ophalen oud papier.
Met ingang van 2014 zal het oud papier in Aarlanderveen in EVEN we-
ken worden opgehaald. De eerste ophaaldatum is dus 8 januari en 
daarna om de week zoals u van ons gewend bent.

Frituurvet
Wilt u na de feestdagen uw frituurvet nog vervangen? Achter Het 
Dorpshuis staat de gele container waar u uw gebruikte vet en olie in 
kan leveren. Verpakkingen graag wel even goed afsluiten. 

Voor 2014, ook dan houden we samen het dorp schoon.

Ingezonden Berichten

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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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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Muziektent
Dit jaar staat als grootste actie 
punt de muziektent. Een aantal 
balken zijn zeer slecht, ook al 
ziet het er vanaf de buitenkant 
niet zo uit. De komende weken 
ga ik uitzoeken hoe we de mu-
ziektent kunnen opknappen en 
welke financiële middelen er 
nodig zijn? We zullen afhankelijk 
worden van de gemeente, fond-
sen, giften en natuurlijk vrijwil-
ligerswerk!

Ook wordt er bekeken of de 
muziektent veranderd van ma-
teriaal. Bijvoorbeeld: hout ver-
vangen door staal. Zo krijgen we 
niet om de paar jaar een enorme 
onderhoudskostenpost.

Hebben jullie ideeën, of willen 
jullie ondersteunen dan weten 
jullie mij te vinden.

Leuker en aantrekkelijker Aar-
landerveen
Hoe kunnen we Aarlanderveen 
aantrekkelijker maken om te 
wonen? Een goede vraag, met 
antwoorden uit het dorp. 

Een paar ideeën om jullie op weg 
te helpen:
 * Organiseren van een straat 

bbq

 * Een straat/wijk sporttoernooi

 * Een fitness/hardloop pad in/
langs het dorp (fitnessen tij-
dens het hardlopen)

 * Activiteiten voor jongeren/ou-
deren

Belangrijk: het doel is samen-
komen. Indien jij met een idee 
komt betekend het niet dat jij 
het moet gaan uitvoeren. Sa-
men gaan we bekijken hoe te 
handelen.

Indien jullie ideeën hebben of 
willen brainstormen over ideeën 
dan weten jullie mij te vinden.

Wijkbeheer
Indien er iets mis is, of mist in uw 
wijk, neem dan contact op met 
Wijkbeheer.

Jordi Wijfje

Wijkbeheer
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Waarom bevriest een 

ei niet in de winter?

Weet jij nog een mop, een weetje of een raadsel? stuur deze dan naar: 
redactie@bvaarlanderveen.nl en wie weet sta jij volgende maand in de 
Belangenaar!
Deze week inzendingen van Elyon van Gils

Antwoord: Het heeft een dooier!

Wat krijg je als je een 

paard s'nachts buiten laat?

Antwoord: Een Nachtmerrie!

Dierentuin
Een man gaat tanken. De pomphouder 

ziet drie pinguïns op de achterbank van 

de auto zitten.
Hij zegt tegen de man: Daar moet u mee 

naar de dierentuin gaan.

De man gaat weg en komt een week later 

weer tanken. De pinguïns zitten weer op 

de achterbank. Zegt de pomphouder: Je 

ging toch met ze naar de dierentuin? Ja 

zegt de man, daar zijn we ook geweest en 

morgen gaan we naar Walibi!

Wist je dat je niet je 
elleboog kan likken! 
Probeer het maar eens.

Buurtkwebbels

Wat is de meest gebruikte 
zin op school? Antwoord: Ik weet het niet

Wist je dat de strips van Donald Duck verboden waren in Finland, omdat hij geen broek draagt?

Vies
Vader: hoe komt het toch dat jij altijd zo vies bent
Zoon: Ik leef een stuk dichter bij de grond dan jij!
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Noordeinde 11B
2445 XA  Aarlanderveen

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





OUDSHOORN
www.toyota-oudshoorn.nl


