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Maart is weer voorbij
De zomer komt steeds dichterbij

Het is alweer april
Grapjes maken voor iedereen die dat wil

De klok ging vooruit
De vogeltjes zingen luid

De lente begon
Dat bracht ons al vele uren zon

De bloemen kleuren
De zoete geuren

Vrolijkheid
Blijheid

Een fijn april voor jullie allemaal
En geniet van elke zonnestraal

redactie@bvaarlanderveen.nl
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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

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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 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:
Zondag 13 april 
Open Aarlanderveens kampi-
oenschap Koppelklaverjassen
incl. warm/ koud buffet
Aanvang 15:30 uur

Woensdag 16 april
Spinmillklaverjassen
Aanvang 20:00 uur

Donderdag 17 april
Stijldansen
v.a. 22:00 uur vrij dansen
Aanvang 20:00 uur

Maandag 21 april (2e Paasdag)
Paasblaas
m.m.v. 4 jeugdorkesten
Aanvang 10:00 uur
Toegang gratis

Donderdag 24 april
Stijldansen
v.a. 22:00 uur vrij dansen
Aanvang 20:00 uur

Vrijdag 25 april
Spinmill kaarten
Aanvang 20:00 uur

Zondag 27 april
Top concert
Brass band Schoonhoven
o.l.v.  Erik Janssen
Aanvang 19:00 uur

Donderdag 01 mei
Stijldansen
v.a. 22:00 uur vrij dansen
Aanvang 20:00 uur

Donderdag 08 mei
Stijldansen
v.a. 22:00 uur vrij dansen
Aanvang 20:00 uur

Zaterdag 10 mei
DSS Big band avond
aanvang 21:00 uur
Toegang gratis

Donderdag 15 mei
Stijldansen
v.a. 22:00 uur vrij dansen
Aanvang 20:00 uur

Donderdag 22 mei
Stijldansen
v.a. 22:00 uur vrij dansen
Aanvang 20:00 uur

Zondag 25 mei
Koffieconcert
Brassband Rijnmond

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
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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

22 april 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. 

7 mei redactievergadering

De volgende Belangenaar komt uit rond 17 mei

De uiterste inleverdatum is op maandag 5 mei 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

Wijkbezoek Aarlanderveen
Vrijdag 4 april komt eind van de 
middag het voltallige college van 
B&W, enkele raadsleden en ge- 
meentefunctionarissen op wijk-
bezoek in Aarlanderveen.

Een aantal bestuursleden zal 
een rondleiding geven door 
het dorp. Startpunt zal zijn bij 
toekomstig bouwproject van ’t 
Riet, daarna de Dorpsstraat rich-
ting Hoge Dijk. De verkeerspro-
blematiek van de Dorpsstraat 
zal aan de orde komen en de 
woningbouw in Aarlanderveen 
wordt aangekaart.

Nieuwe penningmeester
Het bestuur is verheugd met 
een nieuwe penningmeester. 
Verder-op in deze Belangenaar 
zal hij zichzelf voorstellen.

Subsidie gemeente
De jaarlijkse subsidie die wij ont-
vangen van de gemeente gaat 
helaas veranderen. 

Een bedrag van 500 euro wordt 
nu overgemaakt waarvoor onze 
dank. Dit bedrag is voor de 
maanden januari tot en met juni. 

Er is nog geen duidelijkheid over 
de subsidie voor de tweede helft 
van het jaar. De totale subsidie 
is 1/6 deel van onze inkomsten 
op de jaarbegroting. Afhankelijk 
van het definitieve besluit over 
het nieuwe bedrag moet het 
bestuur zich beraden hoe dit in 
de begroting op te lossen.

Bestuur BVA

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063
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Uitvaartonderneming

Gea van der Hee
06 - 27 27 88 98
www.geavanderhee.nl 

Bij een overlijden ben ik er voor u. 

Geen internet? Bel me en ik bezorg u per post uitgebreide informatie.
Afscheid nemen verdient aandacht. En die geef ik u graag.

. crematie of begrafenis

. ontzorgen of actief meehelpen

. ook als u verzekerd bent

opbaren thuis of elders .
maatwerk in drukwerk .

laatste verzorging zelf of uit handen .

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
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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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Vakantie:
De praktijk van dokter F.J.J. van 
der Kooij te Aarlanderveen, is in 
verband met vakantie gesloten 
van maandag 28 april tot en met  
vrijdag 2 mei a.s.

De praktijk wordt op werkdagen 
waargenomen voor de letters A 
t/m L door dokter Lammers in 
Noorden (tel. 408482) en voor 
de letters M t/m Z door dokter 
Waelen in Zevenhoven (tel. 
539532). Afspraken en visites 
s.v.p. voor 10.00 uur aanvragen.

Voor spoedgevallen tijdens 
avond- en weekenddienst, belt 
u met de huisartsenpost in het 
Rijnland Ziekenhuis,  Alphen a/d 
Rijn, tel. 0900-5138039.

Om te voorkomen dat wij op 
maandag 5 mei telefonisch moei-
lijk te bereiken zijn, verzoeken 
wij u vriendelijk om op deze 
dag herhaalrecepten zoveel 
mogelijk in te spreken op onze 
receptenlijn.

Houdt u er ook rekening mee 
dat de apotheek uw medicijnen 
ná twee werkdagen levert!

Voor overige praktijk informatie, 
zie onze website:
aarlanderveen.praktijkinfo.nl
Op deze website vindt u ook 
nuttige links naar  informatieve 
gezondheidsites.

Met vriendelijke groet,
Frans van der Kooij

Bericht van onze huisarts

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
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Wijkbeheer en meer

Knotwilgen
Berichtje van de gemeente over 
het onderhoud van de bomen 
langs de bermen.

U als inwoner van  Aarlander-
veen woont  langs het  Zuideinde   
in een mooie landelijke om-
geving. Dit landelijke karakter  
wordt nog eens geaccentueerd 
door de vele knotwilgen  en an-
dere bomen die door diverse  be-
woners c.q. aanwonenden  zijn 
aangeplant in de bermen.

De gemeente steunt dit soort 
initiatieven maar  blijft wel eind-
verantwoordelijk voor het be-

heer van de weg. Hier horen de 
bermen ook bij.

Na de aanplant volgt ook het 
beheer van deze bomen en de 
gemeente zou het op prijs stel-
len als de initiatiefnemer van de 
aanplant ook het snoeien van 
de bomen op zich neemt. Het is 
, mede omdat de bomen dicht 
langs de rijbaan staan, nodig dat 
het  snoeiwerk  op tijd plaatsvind 
en een gangbare cyclus is dat 
het om de 2 jaar gebeurd zodat 
passerend verkeer er geen last 
van ondervind in de vorm van 
overhangende takken.

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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Als punt van aandacht geld 
dat als er knotwilgen worden 
aangeplant er rekening word 
gehouden met machines die de 
bermen maaien en het slooton-
derhoud uitvoeren. 

Om deze werkzaamheden ef-
ficiënt te laten uitvoeren is een 
gangbare afstand tussen de bo-
men dan ongeveer 5 meter.

Heeft u vragen over dit onder-
werp dan kunt u contact opne-
men met de groenbeheerder 
van dit gebied, de hr. T. Elstgeest  
telnr.140172 .

Muziektent
Inmiddels is bekend dat het op-
knappen van de muziektent aar-
dig wat geld gaat kosten. 

De brieven naar de fondsen en 
stichtingen gaan deze maand op 
de bus. Totdat de aanvraag in be-
handeling wordt genomen kan 
wel 4 maanden duren. In de tus-
sentijd gaan we de muziektent 
goed schoonmaken. 

Mocht u nog willen helpen, u 
bent altijd welkom!

Opknappen hofjes
De opknapbeurt aan de Maarten 
Boogaardhof is inmiddels in 
volle gang. 

Op dit moment nog een grote 
zandbank, geen speeltuin en 
geen parkeerplekken. Het is 
erg druk op de parkeerplaatsen 
rond het hof. 

Aan de bewoners van de 
Maarten Boogaardhof en straks 
de bewoners van de Dokter van 
der Windhof nogmaals de vraag: 
parkeer uw auto op de plaatsen 
die daar voor zijn aangegeven. 

Daarnaast zou het fijn zijn als u 
niet parkeert op het andere hof 
maar nogmaals op de plaatsen 
die ervoor bestemd zijn.

Mochten er punten van aan-
dacht zijn, graag een mailtje 
naar:
wijkbeheer@bvaarlanderveen.nl

Wijkbeheer en meer



18 De Belangenaar uitgave April 2014

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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50e DrieMolenloop!

Op Tweede Paasdag 21 april a.s. is er weer de Driemolenloop in Aar-
landerveen, ditmaal voor de 50e keer. 

DE AFSTANDEN  AANVANG INSCHRIJFGELD
500 meter (t/m 8 jaar)  10.30 uur     €  2,50
2 km. (t/m 12 jaar)  10.40 uur     €  2,50
6,5 km.    11.00 uur     €  6,00
10,5 km.   11.10 uur     €  7,00
15,5 km.   11.10 uur     €  7,00

Inschrijven kan vanaf 9.30 uur in het Dorpshuis.
Voorinschrijven is ook mogelijk. Zie hiervoor de gegevens op 
http://3molenloop.aav36.nl
Deelname aan de wedstrijden is geheel voor eigen risico.

Omdat de loop voor de 50e keer wordt gehouden zit er natuurlijk wel 
een feestelijk tintje aan. Vooral voor de kinderen zijn er wat extra ac-
tiviteiten georganiseerd.

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Ben v.d. Post, 
tel. 0172-571171.

We hopen er met z’n allen, zoals in al die andere jaren, weer een moo-
ie dag van te maken.

DrieMolenloop commissie
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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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Even Voorstellen

Herman Dieleman – penning-
meester

Eerder dit jaar werd ik benaderd 
met de vraag of ik interesse had 
in de functie van penningmeester 
van de Belangverening. Hoewel 
de vraag op zich mij verraste, heb 
ik over het antwoord niet lang na 
moeten denken en ben ik sinds me-
dio maart penningmeester van de 
BVA.

Ik ben 45 jaar geleden geboren in 
Terneuzen en ben daarna opge-
groeid in Goes. Daarna heb ik, in ver-
band met mijn studies, op diverse 
plaatsen in Brabant gewoond. Eind 
jaren negentig kwam ik, op zoek 
naar een oud huis in een rustige 
omgeving in de buurt van Alphen 
aan den Rijn min of meer bij toeval 
in de Dorpsstraat in Aarlanderveen 

terecht. Inmiddels woon ik, met een 
onderbreking van anderhalf jaar, 
bijna 17 jaar met heel veel plezier 
in deze oase van rust in het Groene 
Hart.

Ik werk sinds enige jaren voor de 
Europese logistieke afdeling van HJ 
Heinz in Zeist en ben voor mijn werk 
regelmatig op reis binnen en vooral 
buiten Europa. Mijn vrije tijd breng 
ik met name door met mijn familie 
en vrienden.

Als penningmeester zijn mijn be- 
langrijkste taken in het bestuur 
van de BVA uiteraard het gezond 
houden van de financiële situatie 
van de BVA, het correct voeren 
van de financiële administratie en 
het juist bijhouden van het leden-
bestand. Nu de situatie rondom de 
jaarlijkse subsidie van de Gemeente 
Alphen aan den Rijn onduidelijk is, 
komt het waarschijnlijk heel goed 
uit dat “ons Zeeuwen zuunig bin”! 

Daarnaast ga ik me, net als de rest 
van het bestuur, inzetten voor het 
veilig leefbaar houden van ons dorp 
en ga ik de belangen van Aarlan-
derveen op verschillende plaatsen 
aankaarten en/of  verdedigen.

Met hartelijke groet,
Herman Dieleman.
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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

Noordeinde 11B
2445 XA  Aarlanderveen

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

Het programma van de viering van 
Koningsdag 26 april 2014:
 
Het vieren van Koningsdag begint al op vrijdagavond om 21:00 uur 
in zaal Vergeer met een gezellige avond waarbij de muziek verzorgd 
door de band Tonebusters met verdere invulling door onze plaatse-
lijke DJ Parasite. Dit gaat door tot in de late uurtjes.

De volgende dag zaterdag 26 april moet een ieder er weer vroeg uit 
voor de rondgang door het dorp onder leiding van DSS.  Hierbij is er 
een optocht voor iedereen en er valt  een prijs te winnen voor de  
mooiste ‘KONING en KONINGIN’. 

Na de rondgang zal omstreeks 09:30 uur voor iedereen een heerlijk 
ontbijt klaar staan bij het Dorpshuis. De kinderen kunnen meedoen 
met oude hollandse spelen vanaf 10:30 uur.

Om 11:15 uur zal  burgemeester Tjerk Bruinsma de mooiste ‘Koning en 
Koningin’  huldigen en de prijsuitreiking doen. Rond 12:00 uur zal de 
prijsuitreiking voor de kinderspelen plaats vinden.

We zien u allen graag.

Samengevat:
Vrijdag 25 april 
21:00   zaal Vergeer, Tonebusters & Parasite.
Zaterdag 26 april 
09:00    Dorpsplein, Koningsoptocht met DSS.
09:30   Ontbijt.
10:30    Kinderspelen.
11:15    Prijsuitreiking optocht
12:00    Prijsuitreiking kinderspelen.
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Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam's Kled-
ingactie in Ter Aar en Langeraar en steun Cordaid 
Mensen in Nood! 

Van 7 tm 16 april 2014 vinden in Aar en Langeraar de kledinginzameling-
sacties van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan 
uw gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic 
zakken afgeven bij vrijwilligers van Sam's Kledingactie bij onderstaande 
adressen:

Aarlanderveen:         Mevrouw van de Post, Noordeinde 73
Langeraar:                 De heer Van Rijn, Langeraarseweg 120
Ter Aar:                 Mevrouw Kroft, Korteraarseweg 5
Ter Aar:                 Fam. J.Houdijk, Westkanaalweg 82 (hier kunt  
   u heel het jaar terecht met uw kleding)

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van 
ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood. Graag vragen wij 
dit voorjaar een laatste maal uw aandacht voor een preventieproject 
van Cordaid in het Zuiden van India, dat Sam's Kledingactie voor het 
derde achtereenvolgende jaar steunt.

Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door over-
stromingen en cyclonen. De slechte huizen van met name de kas-
telozen (Dalit) worden volledig vernield. Om mensenlevens te redden, 
bouwt Mensen in Nood samen met lokale organisatie Kalvi Kendra 
hier aan evacuatiecentra waar mensen een veilig heenkomen kunnen 
vinden. De planning is dat deze centra eind dit jaar opgeleverd kunnen 
worden. Wij hopen met u, de handen ineen te slaan voor dit waarde-
volle project: Help mee, voor India!

Voor meer informatie over Sam's Kledingactie en de gesteunde pro-
jecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 
073-687 10 60.

www.samskledingactie.nl

Sam's kledingactie
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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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Dit jaar de 40e Molenviergangwan-
deltocht op 3 en 4 mei a.s.

Honderden deelnemers begroeten 
wij jaarlijks met een uitschieter van 
738 in het verleden .

U bent welkom om ook eens mee te 
lopen, door ons eigen polderland- 
schap, als je loopt zie je pas hoe 
mooi het is in het voorjaar. De af-
standen zijn 6-10-15-26-40,8 km. 
Starten kan vanaf 7.00 uur van uit 
ons clubgebouw van de speeltuin. 

Zonnebloemloten
De Zonnebloemloten zijn er weer 
en vanaf half april mogen de vrijwil-
ligers de loten gaan verkopen. Wij 
komen bij u langs in de hoop dat u 
ook dit jaar weer loten van ons wilt 
kopen. De loten kosten € 2,00 per 
stuk en van elk verkocht lot mo-
gen we € 0,60 voor onze eigen kas 
houden. 

Ook dit jaar willen we weer leuke 
uitjes organiseren en doen daar-
om erg ons best om alle loten te 
verkopen.

Mogen we weer op u rekenen??

Namens het team.
Corrie Veenswijk

Gezocht
Voor onze zoon van 2 jaar zijn wij op 
zoek naar een lieve, enthousiaste 
en betrouwbare oppas die af en toe 
in het weekend of op een doorde-
weekse avond bij ons thuis op hem 
wil passen. Als je interesse hebt, 
horen we graag van je! 
Ons mailadres is: 
hankevis@hotmail.com 
Vriendelijke groet,
Hanke Vis

Beste dorpsgenoten,
De ZOA collecte die in ons dorp ge-
houden is van 23 tot 29 maart heeft 
het bijzonder mooie bedrag van 
in totaal 700,94 euro opgebracht. 
Een woord van dank aan allen die 
hun steentje daaraan hebben bij-
gedragen. Begunstigd door fraai 
lenteweer was het een feest om de 
huizen en dijken langs te gaan. Het 
vervult mij met dankbaarheid dat ik
de gezondheid en de kracht mocht 
ontvangen om op deze manier voor 
onze naasten in landen ver weg, 
die om welke redenen dan ook op 
de vlucht zijn hen weer opvang en 
weer een toekomst te bieden, een 
mogelijkheid tot een nieuw be- 
staan.  Nogmaals hartelijk dank 
voor uw bijdrage. 

Uw contactpersoon van de ZOA in 
ons dorp is P. de Jong

Ingezonden Berichten
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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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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!

Buurtkwebbels

Op weg naar Aarlanderveen

 Kwam ik een man tegen met zeven vrouwen

 Iedere vrouw had zeven zakken

 Elke zak had zeven katten

 Elke kat had zeven poesjes

 Poesjes, katten, zakken, vrouwen

 Hoeveel gingen er naar Aarlanderveen? 

Miljonair
De leraar wil de fantasie 
van zijn leerlingen aan-
moedigen en geeft als 
thema voor een opstel:  
'Als ik miljonair zou zijn' 
Alle leerlingen gaan 
ijverig aan de slag, maar 
Johan blijft met de ar-
men over elkaar geslagen 
zitten.
De leraar vraagt hem: 
'Johan begin jij niet?'
Johan schudt zijn hoofd. 
'Ik wacht op mijn secre-
taresse.'

Verkleinwoord
Noem eens een paar dieren op zegt de 
juf tegen een leerling. Een paardje, een 
koetje, een varkentje. Laat dat 'tje' 
maar weg! Noem er nog eens een paar.
Euh.... een lieveheersbees?

Antwoord: Alleen ik ging naar Aarlanderveen. De 

rest kwam ik tegen en ging dus de andere kant uit!

www.hagoortinstallatie.nl
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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


