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Zaterdag 14 juni is dichtbij
de rommelmarkt van DSS is weer van de partij!

Voor dat beeldje meneer?
vijf euro deze keer

Drie Euro wil ik er voor geven
maak er vier van, ik moet ook leven

Puur amusement
zo kopen aan de rommeltent

Het plezante spel van afbieden 
hoort gewoon bij deze lieden

Net als een guitig praatje hier en daar
altijd ligt er wel een lachje klaar

Wat moet een mens zich nog meer wensen
dan een rommelmarktje tussen Aarlanderveense mensen

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, Danny Dannenburg & Karim Habyby 0900- 88 44
:	danny.dannenburg@hollands-midden.politie.nl
:	karim.habyby@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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Van de bestuurstafel

Gesprek CDA fractie en secre-
taris LTO
Er is een gesprek geweest op 
uitnodiging van de CDA fractie 
om de huidige verkeerssituatie 
in en rondom Aarlanderveen te 
bespreken. Tijdens dit gesprek 
is er informatie uitgewisseld en 
hebben we de verkeerssituatie 
nabij de kruising bekeken.

Inspreken hoorzitting 21 mei
Op 21 mei heeft Rob, als voorzit-
ter van de Belangenvereniging 
Aarlanderveen, tijdens een hoor-
zitting in het Provinciehuis te 
Den Haag ingesproken bij Pro-
vinciale Staten. Daar had de 
BVA liefst 10 minuten tijd gekre-
gen. 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. 

In het concept ruimtelijke visie 
van de provincie worden de 
rode contouren vervangen door 
categorie 1 landschap (eigenlijk 
hetzelfde) en wordt ons dorp 
‘kroonjuweel’. De afgelopen 
jaren zijn er in het dorp wel uit-
zonderingen geweest buiten de 
rode contouren, maar helaas 
nooit voor doelgroep woningen. 

Dat moeten we dus slimmer 
doen in de toekomst. Vooraf 
had de BVA al gesprekken met 
dhr. H. Démoed (CDA) en dhr. 
J. Snellink (SP) van Provinciale 
Staten. In juli verwacht Provin-
ciale Staten een definitief besluit 
te nemen. 

Camera’s
Er zijn in mei gedurende één 
week, drie camera’s opgehan-
gen in/rondom Aarlanderveen 
om het verkeer en met name het 
landbouwverkeer en vrachtver-
keer te monitoren. Dit in het 
kader van de planstudie ver-
keersdruk Dorpsstraat. 

Op de kruising Nieuwkoopse-
weg/ Dorpsstraat, Dorpsstraat/ 
Aarlanderveenseweg en Aar-
landerveenseweg/ Achttien Ka-
vels stond een camera. 

Er werd gekeken welke richting 
het vracht-/landbouwverkeer 
nam en of de Dorpsstraat on-
nodig werd belast. 

In juni volgt de uitslag.

Bestuur BVA
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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 juni 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. 

2 juli redactievergadering

De volgende Belangenaar komt uit rond 12 juli

De uiterste inleverdatum is op maandag 30 juni a.s.
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Nieuws van DSS

DSS neemt deel aan "Alphen 
daar zit muziek in"
Een spectaculair optreden van 
meer dan 200 muzikanten van 
negen muziekverenigingen in Al-
phen aan den Rijn.

Het Rijnplein in Alphen vormde 
op zaterdag 31 mei het toneel 
voor een knallend optreden van 
meer dan 200 muzikanten van 
de negen muziekverenigingen 
die de gemeente Alphen aan 
den Rijn rijk is. Het was een kort, 
maar groots en spectaculair 
concert waar zowel publiek als 
muzikanten zeer van hebben 
genoten. Het doel van het con-
cert, laten zien dat er muziek in 
de gemeente Alphen zit en laten 
zien hoe leuk muziek maken kan 
zijn, werd hiermee ruimschoots 
bereikt.

De verschillende verenigingen 
hadden zich goed voorbereid, 
maar het was op de ochtend 
van 31 mei voor het eerst dat alle 
muzikanten met elkaar samen-
speelden. Opvallend was dat het 
gelijk klonk alsof ze nooit anders 
hadden gedaan. “Bij de derde 
maat van ‘Also sprach Zarathus-
tra’ wist ik dat het goed zat en 
we een mooi stuk muziek neer 
gingen zetten ’s middags.” aldus 
dirigent Hans Dubbelaar.

Het publiek werd getrakteerd 
op de mooie mars ‘Royal Sa-
lute’, een strak slagwerkstuk 
en een Robbie Williams medley 
waarbij zowel publiek als muzi-
kanten niet stil konden blijven 
staan. Uitsmijter was het mee-
slepende ‘Olympic Spirit’ van 
John Williams, een spetterend 
slotstuk dat perfect aansloot bij 
de boodschap van het concert: 
muziek maken is ontzettend leuk 
en brengt mensen bij elkaar.

Volgens zowel het publiek als 
de muzikanten van Arti et Re-
ligioni, Con Brio, Crescendo 
(Alphen aan den Rijn), Concor-
dia, Excelsior (Boskoop), DSS 
(Aarlanderveen), KNA (Koude-
kerk aan den Rijn), TTH (Hazer-
swoude), Wilhelmina (Zwam-
merdam) was dit evenement 
voor herhaling vatbaar. Blijf op 
de hoogte via facebook.com/ 
alphendaarzimuziekin

28 juni  DSS op Taptoe Ter Aar
Op 28 juni zal de Show- en march-
ingband van DSS deelnemen aan 
de Taptoe van Ter Aar. 

Vanaf 19.00 uur is er een street-
parade van alle deelnemende 
korpsen. om 20.00 uur begint de 
taptoe op het Lindenplein. 
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DSS zal een gevarieerde show 
brengen met bekende klassiek-
ers zoals Thriller, en The Hey 
song. Naast DSS zullen Con 
Brio (Alphen ad Rijn), De Oranje 
Garde (Klundert), Crescendo 
(Krimpen a.d. Lek) en het organi-
serende Dice musica optreden.

5 Juli Fanfare speelt "Op de 
plas"
Op 5 juli aanstaande speelt het 
fanfareorkest op de Niewkoopse 
plassen bij restaurtant Tijster-
man. Het Concert op de plas 
wordt georganiseerd door de Li-
onsClub Nieuwkoop. Deze avond 
zal DSS vullen met een combina-
tie van populaire en klassieke 
muziek. Zo zal onder andere de 
bekende Music van John Miles 
gespeeld worden. Aanvang van 
het concert is 20.00 uur.

10 Juli "IJsjes concert"
Op 10 juli wordt het seizoen voor 
DSS afgesloten met het traditio-
nele IJsjesconcert.       

Zowel de Mars- en Showband 
en het Jeugdorkest zullen die 
avond op het Dorpshuisplein 
een kort muzikaal programma 
verzorgen. 

De luisteraars worden uiteraard 
zoals altijd weer getrakteerd op 
een heerlijk ijsje en aansluitend 
kan onder het genot van een 
drankje in het Dorpshuis worden 
terug geblikt op weer een druk, 
maar geslaagd seizoen. Het con-
cert begint om 19.30 uur.
---
Ophaal data oud papier:
11 en 25 juni
9 en 23 juli

Nieuws van DSS
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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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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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Nieuws van DSS

Zomermarkt Aarlanderveen
De traditionele Rommel- en Zo-
mermarkt van DSS zal dit jaar 
gehouden worden op zaterdag 
14 Juni van 09:00 – 14:00 uur ron-
dom Het Dorpshuis en de Kerk 
aan de Dorpsstraat. 
Naast de kramen van DSS kunt 
u ook zelf een kraam (€ 30,-),of 
grondplaats (€ 10,-) huren voor 
de verkoop van uw goederen. 
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid 
om ook vanuit de kofferbak van 
uw auto goederen te koop aan 
te bieden. Een autoplaats kost  
€ 20,00
Plaatsen en/of kramen reser-
veren kan via: 0172-602172 of
fransendela@ziggo.nl

Klaverjassen Dorpshuis Aarlan-
derveen
Hoewel de zomer officieel nog 
niet begonnen is is het 'Zomer-
avond' kaartavonden in Het 
Dorpshuis van Aarlanderveen al 
weer gestart. Elke vrijdagavond 
(m.u.v. 13 juni) zijn kaartliefheb-
bers van harte welkom. Geen 
competitie, maar wel gezellig 
klaverjassen. De zaal gaat open 
om 19.30 uur, deelname per 
avond is € 3,00. De speelwijze is 
Rotterdams en zoals altijd zijn er 
leuke prijzen te winnen.

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!
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Zonnebloem dankt De Viergang

Zonnebloem Aarlanderveen
dankt De Viergang

Voor de Koningsspelen van af-
gelopen 25 april , een sportief 
evenement voor de schoolkin-
deren dat jaarlijks landelijk wordt 
georganiseerd in het kader van 
Koningsdag, heeft de  school 
van ons dorp, de Viergang, 
besloten om een sponsorloop te 
organiseren en een deel van de 
opbrengst te schenken aan een 
goed doel. De Kinderen van De 
Viergang mochten zelf beden-
ken voor wie een deel van de 
opbrengst zal worden bestemd.  

Daarbij is de keuze gevallen op 
de plaatselijke afdeling van de 
Zonnebloem. 

Wij als Zonnebloemafdeling Aar-
landerveen werken met 7 vrijwil-
ligers en willen voor de ouderen 
van ons dorp, die of door de 
hoge leeftijd, een fysieke beper-
king, ziekte of een handicap niet 
meer goed kunnen deelnemen 
aan het maatschappelijke leven 
in ons mooie dorp, de oude dag 
met wat meer vreugde en afwis-
seling voorzien. Wij proberen, 
met name door het organiseren 
van allerlei activiteiten, maar 
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ook doormiddel van een per-
soonlijk bezoekje, dit doel  te 
bereiken. Gelukkig zijn wij een 
dorp waar nog iedereen ieder-
een kent en mede daardoor is de 
sociale controle nog bijzonder 
groot. Zo kunnen wij ons vooral 
richten op het organiseren van 
allerlei verschillende activiteiten. 
Dit kost geld en daarom moeten 
wij aan onze gasten, zo noemen 
wij de ouderen die met de Zon-
nebloem mee willen doen, vaak 
een eigen bijdrage vragen. On-
danks dat wij er alles aan doen 
om dit bedrag zo laag mogelijk 
te houden, valt dit niet altijd 
mee, en zo kan het wel eens ge-
beuren, dat niet iedereen mee 
kan doen. Natuurlijk hebben wij 
ook jaarlijkse inkomsten, waar-
mee activiteiten kunnen worden 
gefinancierd.  Zo krijgen we een 
percentage van de  opbrengsten 
van het Zonnebloemlidmaat-
schap van mensen uit ons dorp, 
en een deel van de opbrengsten 
van de door ons zelf verkochte 
Zonnebloemloten. Maar dit is 
niet toereikend .

Daarom zijn wij, als Zonnebloem-
afdeling Aarlanderveen, uiter-
mate blij en dankbaar, dat de 
kinderen van de Viergang dit 
jaar de Zonnebloem hebben 
gekozen om in aanmerking te 

komen voor dit goede doel.  Het 
laat ook zien, dat onze kinderen 
vandaag nog steeds een oog 
hebben voor de oudere mens 
van onze samenleving !

Op vrijdag 25 april, vroeg in de 
ochtend was het zover. Alle 
kinderen van de Viergang doen 
mee aan deze sportieve presta-
tie en verzamelen op het kunst-
gras veld bij de voetbal. Na een 
warming-up gaan ze beginnen 
aan het lopen van zoveel moge-
lijk rondjes , iedereen voor zich 
en enthousiast aangevuurd door 
ouders , grootouders,  broers en 
zusjes.  De kinderen van groep 
1 tot 4 mogen kleine rondjes 
draaien en de oudere draaien 
grote rondjes buiten om. Na ie-
der rondje wordt een stempel 
gehaald, zodat aan het einde 
precies vastgesteld kan worden 
hoeveel rondjes ieder kind heeft 
gedraaid. Ik was erbij en heb 
gezien hoe werkelijk ieder kind 
zijn uiterste best heeft gedaan 
om zo veel mogelijk stempels 
te halen. Het lopen duurde  on-
geveer een half uur en niemand 
heeft verzaakt.  Ieder kind van 
klein tot groot was behoorlijk 
moe, wat ook logisch is na het 
leveren van zo een geweldige 
prestatie.

Zonnebloem dankt De Viergang
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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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Heb jij de mooiste lach?

Tandartsenpraktijk Appelenburg 
zoekt de Mooiste Lach van Al-
phen a/d Rijn! 

Heb jij de mooiste lach? 

Tandartsenpraktijk Appelenburg 
wil iedereen in Alphen a/d Rijn 
en omstreken er aan herinneren 
waarom we naar de tandarts 
gaan; namelijk om zelfverzekerd 
te kunnen lachen! Een oprechte 
lach is iets magisch; het maakt 
gelukkig en wordt overal ter 
wereld begrepen! 

Tandartsenpraktijk Appelenburg 
organiseert op Facebook een 
fotowedstrijd, ‘De Mooiste Lach 
van Alphen a/d Rijn 2014’. Via 
deze fotowedstrijd zijn wij op 
zoek naar de mooiste/liefste/
leukste  kinder-, en volwassenen 
lach van Alphen a/d Rijn. 

Zondag 1 juni 2014 start de 
fotowedstrijd op onze Facebook 
pagina: www.bit.ly/mooiste-lach

Tot en met maandag 23 juni 
2014 kun je daar een foto in-
sturen van jezelf, je kind(eren), 
je grote liefde, een goede vriend 
of zomaar een kennis met een 
betoverende lach. Van 24 t/m 30 
juni 2014 kan je hier alle foto’s 
bekijken en stemmen op je fa-
vorieten. Zowel deelnemers als 
stemmers maken kans op mooie 
prijzen, waaronder OralB elek-
trische tandenborstels. 

Dinsdag 1 juli 2014 wordt de uit-
slag bekend gemaakt en vindt 
de prijsuitreiking plaats.

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063
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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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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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Maandelijks zitten professionals 
die Aarlanderveen als werkge-
bied hebben bij elkaar om 
over uw mooie dorp en haar 
inwoners te praten. U moet dan 
denken aan de wijkagent, de 
wijkverpleegkundige, de woon-
consulent van wonenCentraal, 
de gemeente en Participe.

Wij spreken met elkaar over wat 
er speelt in Aarlanderveen waar 
onze aandacht naar uit moet 
gaan en of er ontwikkelingen 
zijn die we van elkaar moeten 
weten.

Nu willen we in juli graag met u 
spreken over wat u bezig houdt 
en waar we met elkaar aandacht 
aan  zouden moeten besteden.

U bent van harte welkom om 
met ons in gesprek te gaan op 2 
juli om 16.00 uur in het Dorpshuis 
aan de Dorpsstraat 53.

Vriendelijke groet,

Heleen Steens 
Gebiedsadviseur Aarlanderveen 

Nieuws vanuit de gemeente

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



24 De Belangenaar uitgave Juni 2014

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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Introductie van Beebox

Sinds 2 maanden ben ik voor me-
zelf begonnen en sluit ik me aan 
als franchisenemer bij Beebox, 
een aanhuis bezorgservice van 
regionale biologische seizoens-
producten. 

Dit initiatief is ontstaan vanuit 
boeren die de voedselketen naar 
de consument graag korter wil-
len maken. Op die manier is het 
voor u weer duidelijk waar het 
voedsel vandaan komt en krijgt 
de boer een eerlijke prijs. Om 
het voor iedereen mogelijk te 
maken meer betrokken te zijn 
bij zijn of haar voeding wordt 
erop gelet dat de producten niet 
meer kosten dan wanneer u ze 
in de supermarkt of natuurwin-
kel zou kopen. 

Ook zijn er geen aparte bezorg-
kosten.  Abonnees krijgen op 
donderdagavond een box met 
(h)eerlijke verse ingrediënten 
met recepten (op de website) 
voor 3 maaltijden geleverd. 

Na jaren in Aarlanderveen te 
hebben gewoond vind ik het erg 
leuk dat ik de boxen nu ook hier 
kan gaan leveren! Als u meer in-
formatie wilt dan mag u me altijd 
mailen: 
gerry.stapper@thebeebox.nl 

Ook op onze site is er uiteraard 
meer info te vinden: 
www.beebox.nl 
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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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Baggerwerkzaamheden

Medio juni start J.P. Schilder 
B.V. met de baggerwerkzaam-
heden in Aarlanderveen en Ter 
Aar. Deze werkzaamheden zijn 
onderdeel van het grootschalig 
project  ‘baggerwerk watergan-
gen Nieuwkoop en omstreken – 
deelproject 2’. 

Uit een inspectie is gebleken dat 
het nodig is om de watergan-
gen in dit gebied te baggeren. 
Het op diepte houden van de 
watergangen draagt bij aan het 
beter doorstromen van het wa-
ter. Bovendien heeft het een 
positieve invloed op de water-
kwaliteit en wordt de doorvaart 
makkelijker. 

Duurzaam en efficiënt
De baggerwerkzaamheden wor- 
den op een duurzame en ef-
ficiënte manier uitgevoerd. 
De baggerspecie wordt waar 
mogelijk verwerkt op wei-
landpercelen zo dicht mogelijk 
bij de watergangen. Dat beperkt 
het aantal transportbewegin-
gen. Daarnaast is er sprake van 
een nuttige toepassing: door het 
opbrengen van de specie kan de 
kwaliteit van het perceel ver-
beteren.  De niet verspreidbare 
baggerspecie wordt afgevoerd 
naar een erkend verwerker. 

Het ontgraven van de bagger-
specie gebeurt vanaf het water 
met een cutterzuiger of schuif-
boot. De werkzaamheden star-
ten medio juni en zijn eind au-
gustus afgerond. 

Informatie en communicatie
De werkzaamheden worden in 
opdracht van Hoogheemraad-
schap van Rijnland uitgevoerd 
door aannemer J.P. Schilder B.V. 
uit Ursem.  

Voor vragen of klachten moet 
u contact opnemen met mevr. 
Caroline Schilder van aannemer 
J.P. Schilder, bereikbaar onder 
telefoonnummer 072-5021964, 
e-mail caroline@jpschilder.nl. 

Mocht deze eventuele proble-
men niet naar behoren oplossen, 
dan kunt u een klacht indienen 
via de servicelijn van Rijnland 
(071-3063777), of via het contact-
formulier op de website van het 
project Baggeren Nieuwkoop en 
omstreken http://www.rijnland.
net/werk_uitvoering/baggeren/
nieuwkoop_omstreken. 

Hier kunt u ook de voortgang 
van de werkzaamheden volgen. 
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www.hagoortinstallatie.nl

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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Nieuwe speeltoestellen in de Speeltuin

Dankzij de schenking van het Ra-
bobank Stimuleringsfonds is er 
iets heel moois ontstaan.

Vele hebben hier al even gezeten 
met hun kleintjes, deze zijn vol 
lof,  gezien het resultaat op zo`n 
klein en gezellig plekje,  5 nieu-
we attributen zijn geplaatst.

Wij danken hier dan ook in het 
bijzonder het Rabobank Stimu-
leringsfonds voor, die dit mede 

mogelijk gemaakt hebben om er 
iets moois van te maken.

Ook is er door velen al gebruik 
gemaakt van het nieuwe buiten 
toilet, die altijd open is tijdens 
uw bezoek aan de speeltuin. 

Er hoeft nu niet meer aangebeld 
te worden bij een van onze bu-
ren.

De Speeltuin vereniging
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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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Rock Solid

Op zaterdag 14 juni 2014 is het 
zover, in de Petrus en Paulus 
kerk te Aarlanderveen gaat het 
gebeuren.

Vier het geloof met ons mee in 
een frisse Eucharistieviering. 
Mgr. van den Hende zal voor 
gaan tijdens deze bijzondere vie-
ring. De jongerenband “Jacob’s 
Ladder” zal de viering muzikaal 
ondersteunen.  De band bestaat 
uit 6 vrienden die mensen sa-
men wil brengen doormiddel 
van muziek. Geïnspireerd op 
Psalmen 105 1:6 waarin staat dat 
we God mogen verkondigen aan 
iedereen om ons heen, doormid-
del van zang en muziek. 

Dit maakt de brug naar ons the-
ma van deze jongerenviering: 
“Together”.

Uit verschillende parochies en 
federaties willen we mensen 
samen brengen om het geloof 
te vieren.Na afloop van de mis, 
hebben we een lofprijzing met 
“Jacob’s Ladder". Een muzikaal 
gebed tot God.

We hopen jullie van harte te zien.
Neem je uiteraard je vrienden 
mee en verspreid gerust deze 
uitnodiging. 

Tot zaterdagavond 14 juni!
Groetjes 
Rock Solid leiding Ter-Aarlan-
derveen 

Locatie: 
Noordeinde 26, Aarlanderveen.
Datum: Zaterdag 14 juni 2014
Aanvang: 19.00 uur.
Vragen? stuur een mail naar:  
rocksolidta@hotmail.com
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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



De Belangenaar uitgave Juni 2014 33

Wijkbeheer en meer

Dokter van der Windhof.
De werkzaamheden lopen 1 
week achter door onvoorziene 
omstandigheden in de onder-
grond. Half juli wordt verwacht 
alles klaar te zijn.

De klinkers moeten helaas blij-
ven liggen. Dit omdat het de-
pot even weg moet ivm het 
tentfeest.  De straat wordt op-
gehoogd net zoals het andere 
hofje. Tot onderkant deur.

Dorpsstraat.
Het asfalt op de Dorpsstraat is 
op sommige plaatsen flink be-
schadigd. Vooral voor het Oude 
Rechthuis zit een gevaarlijk punt 
(vooral voor wielrenners). Hier is 
een melding van gemaakt.

Huis te koop, eengezinswoning.
Dokter van der Windhof 2a in Aarlanderveen.
Prijs €185.000 k.k. Huis is geheel opgeknapt en ligt in een leuk en 
gezellig hofje!
Huis staat te koop ivm samenwonen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ERA de Koning in 
Nieuwkoop.
Groetjes Amanda de Jong

Gezocht enthousiaste voetballers!
De D1 zoekt voor volgend seizoen nog jongens/meisjes die het team 
willen versterken. Ben jij tussen de 10 en 13 jaar en lijkt het je wat om 
dit enthousiaste team te komen versterken, kom dan een keer kijken. 
Of nog beter, kom een keer mee doen met een proef training. Wij 
trainen elke dins- en donderdag van 18:00 tot 19:00 uur. Wil je eerst 
meer informatie  bel dan onze trainer Gé Poelwijk 0620513943

Ingezonden Berichten
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OUDSHOORN
www.toyota-oudshoorn.nl


