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Zomer de beste tijd van het jaar
Augustus eventjes zonder een Belangenaar

In September zijn we er weer
De vakanties zijn dan genoten en dat smaakt naar meer

4 weken dus even rust
Gaat er nog iemand op vakantie naar de kust?

Wellicht een reis naar het buitenland
Naar de bergen of naar het strand

Met het vliegtuig, de auto, bus of trein
Of gewoon lekker thuis in Aarlanderveen zijn

Wij wensen een ieder een fijne zomervakantie toe

Redactie Belangenaar

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



6 De Belangenaar uitgave Juli 2014



De Belangenaar uitgave Juli 2014 7

Zomerfeest Aarlanderveen

Programma Zomerfeest

Maandag 28 juli 
10.00-12.00 uur Fietstocht 

vertrek Café Het Oude Rechthuis
Leeftijd: vanaf 12 jaar (of onder 

begeleiding)

18.45 uur Poldervolleybal-toernooi, 
activiteitenterrein Kerkvaartsweg, 

Leeftijd: vanaf 16 jaar

19.30 uur Zomerfeest, Dorpshuis

20.00 uur Aanvang Kermis

Dinsdag 29 juli 
8.30 uur Reveille 

vertrek Café Het Oude Rechthuis

9.30-13.30 uur Oude ambachten 
Rond de NH-Kerk en langs de 

Dorpsstraat

9.30 uur Kleedjesmarkt
Kerkplein, voor de jeugd

11:00 Kindertheater
Stationsstraat

14:00 Water- en hoogte spektakel
Activiteitenterrein, t/m 15 jaar

14:00 Vrij Buikglijden vanaf de dijk 
en springkussen

Basisschoolkinderen

19:30 Tonknuppelen
Activiteitenterrein, vanaf 16 jaar

Woensdag 30 juli 
09.00 uur Presentatie van de 

deelnemende tractoren
Kerkvaartsweg

9:30 Ringrijden met  
landbouwtractoren

Kerkvaartsweg, vanaf 16 jaar

14:00Steken en stapelen
Activiteitenterrein, vanaf 16 jaar

14:00 Pétanque
Kerkplein

14:00 Diverse actviteiten voor 
kinderen

Activiteitenterrein, basisschool 
kinderen

19:30 Wat zal het worden
Dorpsstraat, vanaf 16 jaar
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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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Van de bestuurstafel

Inning contributie
De inning van de contributie is 
bekeken. Ongeveer 30% van de 
leden heeft niet betaald. 
We willen nu een inhaalslag 
maken door langs de deuren te 
gaan om de contributie van 2013 
en 2014 op te halen bij degene 
die niet hebben betaald. U kunt 
natuurlijk ook kiezen voor een 
automatische incasso. Geeft u 
dit dan aan ons door.

Drukkosten belangenaar
De drukkosten van de Be-
langenaar zijn onze grootste 
kostenpost. Door het eenmalig 
aanschaffen van een multifunc-
tionele printer hopen we 500-
1000 euro te besparen. We zijn 
nog bezig welke printer voor 
ons geschikt is.

Schoonmaakactie
Donderdag 19 juni was de jaarlijk-
se schoonmaakactie van basis-

school De Viergang, gemeente 
Alphen aan den Rijn en Belan-
genvereniging Aarlanderveen. 
Alle kinderen van groep 1 t/m 4 
hebben samen met een aantal 
moeders en de juf het zwerfvuil 
rondom school en dorp weer 
opgehaald. Daarna mochten 
de kinderen nog even op het 
springkussen. Het was weer een 
geslaagde middag. Dank aan 
de gemeente, de ouders en de 
juffen!

Notulen jaarvergadering 3 
maart 2014
De notulen van de jaarverga-
dering kunt u verderop lezen in 
deze Belangenaar.

Het bestuur van de Belangen-
vereniging wenst u een mooie 
zomer en na de zomervakantie 
komen we bij u terug!

Bestuur BVA
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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

14 juli 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. 

27 aug. redactievergadering

De volgende Belangenaar komt uit rond 6 september

De uiterste inleverdatum is op maandag 25 augustus 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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Per abuis miste in de Belange-
naar van afgelopen juni, het laat-
ste stukje van de Zonnebloem 
met daarin het mooie geldbe-
drag wat opgehaald is tijdens de 
sponsorloop.

Afgelopen maandag middag heb 
ik als voorzitter van de plaatse-
lijke zonnebloemafdeling samen 

met mijn penningmeester Corrie 
Veenswijk, het grote genoegen 
gehad, om in bijzijn van alle kin-
deren en leerkrachten van de Vi-
ergang , een check van zegge en 
schrijve €839.35 in ontvangst te 
mogen nemen. 

In èèn woord:  GEWELDIG  !! 

Rectificatie

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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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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Notulen jaarvergadering Belan-
genvereniging van maandag 3 
maart 2014 om 20.00 uur in het 
Dorpshuis

1. Opening:
Rob opent de vergadering en 
geeft dhr. Hukker het woord.

2. Presentatie dhr. Ger Hukker 
(makelaar):
Dhr. Hukker geeft een presenta-
tie over bouwplan van ’t Riet. 

Het is een eerste introductie van 
het project waarbij 13 verschil-
lende koopwoningen worden 
aangeboden in verschillende 
prijsklassen. Tijdens de start 
verkoop in september/oktober 
2014 zijn deze prijzen definitief.

Na afloop van de presentatie 
werd een constructieve discussie 
gevoerd waarbij potentiële ko-
pers, omwonenden en de par-
tijen betrokken bij de opzet en 
ontwerp van het project met 
elkaar in gesprek gingen. 

In het algemeen waren de reac-
ties op het project erg positief, 
waar het niet dat enkele geïnte-
resseerden gehoopt hadden op 
woningen in een lagere prijsca-
tegorie. 

Na afloop werd er een korte 
pauze ingelast en vertrokken 
de aanwezigen die enkel voor 
de plannen van ‘t Riet naar het 
Dorpshuis waren gekomen huis-
waarts.

3. Notulen van de vorige jaar-
vergadering:
Er zijn geen vragen en/of op-
merkingen over de notulen. De 
actiepunten zijn uitgevoerd. De 
notulen worden goedgekeurd.

4. Status prioriteitenlijst 2013:
•	 Acceptatie dorpsvisie door 
gemeente en start discussie rode 
contouren + locatiekeuze; 
Begin van het jaar formele reac-
tie van de gemeente gekomen. 
Het traject van de dorpsvisie is in 
het kort doorgenomen en heeft 
al met al veel energie gekost. De 
provincie heeft een visie Ruimte 
en Mobiliteit en de bijhorende 
verordening ruimte opgesteld in 
haar structuurvisie Zuid-Holland.

Aarlanderveen komt hiermee in 
een zone Kroonjuweel cultureel 
erfgoed te vallen (dat was al zo) 
maar ook in een zone landschap 
met bijzondere kwaliteit (zelfde 
oppervlak met vrijwel geheel be-
bouwde kom Aarlanderveen). 

Notulen Jaarvergadering

” 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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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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De Provincie heeft een nieuw 
kader opgesteld hoe om te gaan 
met bouwen in dergelijke zones 
en hieruit is op te maken dat het 
bouwen van meer dan een en-
kele woning vrijwel onmogelijk 
is. Er kan wel een discussie over 
kwaliteit plaatsvinden maar 
wederom onder een zwaar re-
gime van nee, tenzij. Alleen de 
sportvelden vallen nu binnen de 
nieuwe BSD contour. 

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

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

•	 Woonwerkgroep; 
Er staan nu 24 woningzoeken-
den ingeschreven waarvan 
60% starters (18-25 jaar), door-
stromers en aantal senioren. 

Vanuit de Dorpsvisie zijn er on-
geveer 5 woningen per jaar no-
dig. Het blijft belangrijk om je in 
te schrijven.

Er komen opmerkingen uit de 
zaal; als je ingeschreven staat en 
elders gaat wonen, hoever lopen 
die dubbele rode contouren?, 
gebied Sanders lijkt goed, con-
touren altijd om een centrumge-
bied, locaties zijn er bijna niet in 
Aarlanderveen, woonvoorraad 
in het dorp onder de 3,5 ton te 
weinig voor instromende doel-
groep, verbazing dat er geen Aar-
landerveense jeugd in huurwo-
ningen zitten, maar mensen van 
buitenaf. 
Antwoord op de diverse op-
merkingen; 
Er moet een proces worden be-
dacht om actueel te blijven wie 
wel/niet ingeschreven staat. 
We zijn blij met doelgroepwo-
ningen. De “oude” en “nieuwe” 
rode contouren zijn hetzelfde.  
Er vinden gesprekken plaats met 
gemeente en provincie en we 
dienen ons gezonde verstand te 
gebruiken. 

Notulen Jaarvergadering

” 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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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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De gemeente gaat niet over 
particuliere grond en over 
de rode contouren. Valt een 
bouwproject buiten de rode 
contour en is het iets voor de 
doelgroep (starterswoningen, 
seniorenwoningen en land- 
schapsvriendelijk), dan kunnen 
wij als BVA richting gemeente en 
daarna de provincie reageren. 

Er is een afspraak met wonen 
Centraal dat je als Aarlander-
vener  voorrang hebt op een 
huurwoning. Zij horen ook bij de 
woonwerkgroep. We moeten 
creatief en kritisch zijn. Ervoor 
blijven zorgen dat mensen zich 
inschrijven.

•	 Opknapbeurt Noordeinde;
Is gerealiseerd. 
Opmerkingen mevr. v.d. Plas; 
vindt het Noordeinde niet mooi 
opgeknapt. Het asfalt lijkt net een 
spiegel, ze rijden in de berm en de 
overgang naar erven is ook slecht 
uitgevoerd. 
Antwoord dhr. Steef v.d.  Hoorn 
(gebiedsadviseur); 
Qua communicatie verdient het 
opknappen van het Noordeinde 
geen schoonheidsprijs. Er is een 
regel m.b.t. belijning. Binnen 
de bebouwde kom 30 km geen  
belijning want dan spiegelt het. 
Bij wel belijning verlies je het  

verkeersremmend effect. Er is 
een verzoek ingediend waarop 
nog gereageerd moet worden. 
Actiepunt: gemeente

•	 Opknapbeurt muziektent; 
Er worden fondsen aange-
schreven en gemeente bena-
derd voor financiële hulp. 
Opmerking mevr. Ans Hijman; De 
muziektent heeft 17.700 gulden 
uit het fonds stadsvernieuwing 
gekregen in het verleden.

•	 Planstudie verkeersdruk 
Dorpsstraat;
Wordt door het nieuwe col-
lege bekeken. De uitkomst is 
afwachten en het besluit accep-
teren.

•	 Opknapbeurt Maarten Bo-
gaardhof; 
Begonnen met de uitvoering.

•	 Afslag N231/ Treinweg; 
De verkeersveiligheid wordt er 
niet beter op. De doelstelling 
om het sluipverkeer te vermin-
deren op de Treinweg wordt niet 
behaald. De communicatie loopt 
niet lekker tussen BVA en pro-
vincie. De provincie en dhr. Steef 
v.d. Hoorn gaan in gesprek om 
te horen wat de provincie voor 
argumenten heeft om dit te re-
aliseren.

Notulen Jaarvergadering

” 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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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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5. Jaarverslag van de secreta-
ris:
Er zijn geen vragen en/of op-
merkingen.

6. Jaarverslag van de penning-
meester:
Er zijn geen vragen en/of op-
merkingen.
Leo vertelt het één en ander 
over het financieel overzicht 
2013.
In 2013 waren er 710 leden en 
10 donateurs waarvan 150 leden 
twee jaar geen contributie heb-
ben betaald. Dit moet nog opge-
haald worden. De automatische 
incasso werkt goed.

Nieuw op de begroting staat 
een reservering van 300 euro 
voor initiatief leefbaarheid Aar-
landerveen. Je kunt alleen of als 
vereniging in aanmerking komen 
voor het bedrag of gedeelte er-
van als er iets in Aarlanderveen 
wordt georganiseerd wat de 
leefbaarheid verhoogd. Het zit-
tende bestuur bepaalt dit.
Opmerking mevr. Heleen Stam 
(gebiedsadviseur); De 1000 euro 
jaarlijkse waarderingssubsidie 
van de gemeente gaat veran-
deren en dit jaar komt hierover  
nog meer duidelijkheid.  Ze geeft 
aan dat de drukkosten erg hoog 
zijn. 

Antwoord Leo; Het huidige 
contract loopt in de zomer af. 
Er wordt naar alternatieven ge-
zocht zoals zelf printen of digi-
taal De Belangenaar versprei-
den. 

7. Verslag van de kascontrole 
commissie:
De heren Ben v.d. Post en Paul 
Oosterman van de kascontrole 
commissie gaven aan dat de con-
tributie een zwak punt blijft.

Zij vragen zich af hoe je het punt 
initiatief leefbaarheid Aarlan-
derveen gaat toetsen. Wie wel/
niet? Lijkt hun geen taak van de 
Belangenvereniging. Er is een 
krachtenveld met voor en te-
gens. 

Na enige discussie wordt beslo-
ten om het te proberen en het 
moet open en toegankelijk zijn 
voor iedereen. Er hoeft niet per 
se 300 euro te worden uit ge-
geven. Elk jaar verantwoording 
afleggen en het woord verenig-
ing uit de zin halen. Uitgangs-
punt blijft transparantie. 

Actiepunt: bestuur

Notulen Jaarvergadering

” 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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8. Benoeming van de nieuwe 
kascontrole commissie:
De heren Ben v.d. Post en Paul 
Oosterman blijven beiden nog 
een jaar in de commissie waar-
voor onze dank.

9. Bestuursamenstelling: 
Bestuurslid Ruud Westmaas en 
Leo Turkenburg treden af. Nieu-
we bestuursleden erbij en opvol-
ging nieuwe penningmeester.

Rob vertelt het één en ander 
over Leo en Ruud.

Leo is 3 jaar penningmeester bij 
het bestuur geweest en stopt nu 
wegens gezondheidsredenen. 
Hij heeft afgelopen periode veel 
gerealiseerd zoals de automa-
tische incasso en een digitale 
ledenadministratie. Hij heeft in 
de woonwerkgroep geantici-
peerd en veel betekend voor het 
dorp. Leo was een goede toe-
voeging aan het bestuur en een 
bescheiden, fijne man en we vin-
den het jammer dat hij weggaat, 
maar begrijpen zijn keuze om te 
stoppen. 

Ruud heeft 6 jaar vol gemaakt 
op eigen wijze in het bestuur en 
de redactie. Hij heeft veel betek-
ent voor het bestuur en de re-

dactie. Het blad is informatiever 
geworden en de website Aar-
landerveen online is opgestart. 

Hij kon goed praten met politi-
ci en bestuurders en bleef er-
voor gaan. Was slagvaardig op 
bepaalde momenten. Ruud is 
een uniek persoon en we bedan-
ken hem voor de tijd die hij bij 
ons was.

Zijn opvolger is Marco de Jong.

Er wordt nog een afscheids-
woord gesproken door dhr. 
Steef v.d. Hoorn namens de ge-
meente. Geeft aan dat Leo ook 
tijdelijk nog wijkbeheer heeft 
overgenomen. Hiervoor dank. 
Jordi Wijfje gaat dit overnemen.

Na de jaarvergadering heeft dhr. 
Herman Dieleman aangegeven 
om het penningmeesterschap 
over te willen nemen. 

10. Prioriteitenlijst 2014:
Aantal punten prioriteitenlijst 
worden kort doorgenomen. Het 
meeste is al besproken.
•	 Masterplan woonbeleid; 
Faseren en in de loop van de tijd 
zien uit te komen.
•	 Opknapbeurt muziektent; 
Besproken.

Notulen Jaarvergadering

” 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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•	 Planstudie verkeersdruk   
      Dorpssstraat; 
Besproken.
•	 Actieplan fietsverkeer; 
Fietsbrug Aarkanaal meenemen 
in analyse van de Dorpsstraat.

Vraag dhr. Henk Verkade; Hoe 
zit het met de Dorpsstraat en de  
wijkagent?  
Het buurtpreventieproject moet 
vastere patronen krijgen. Loopt 
nog niet helemaal naar wens. Er 
is 2x een wijkagent bij een verga-
dering geweest. Tijdelijk is dhr. 
Theo v.d. Hoek onze wijkagent 
i.v.m. ziekte dhr. Martin Stok.

11. Rondvraag:
Dhr. Jan v.d. Berg; Hoe gaan we 
om met de voortgang van basis-
school De Viergang? 
De Viergang houdt zijn eigen 
broek op en doet zijn eigen ding. 

Als BVA houden we contact over 
de instroom per jaargang. Uit de 
Dorpsvisie komt naar voren dat 
10 leerlingen per jaar gezond 
is voor het behoud van school. 
In 2014 zijn er 29 kinderen in 
groep1/2. 

Als BVA kijken we naar de sa-
menstelling van de bevolking.  
Bemoeien ons niet met de 
school. De Viergang heeft extra 
budget gekregen waardoor de 
samenvoeging van groepen niet 
nodig is geweest.
Dhr. Jan v.d. Berg; Wil de gemeen-
te bedanken voor de veegwagen 
die op Nieuwjaarsdag door het 
dorp reed.

12. Sluiting:
Rob sluit de vergadering en 
dankt iedereen voor zijn komst.

Notulen Jaarvergadering

” 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 ”

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063
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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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Dinsdagmorgen organiseert de Oranjevereniging een streekproducten – oude ambachten –   
en kindermarkt op het Kerkplein en in de Dorpsstraat.  

De kindermarkt is van 9.30 tot 11.00 uur, waarna de show van de clown start. 

Wilt u graag een kraam voor de kindermarkt gebruiken, stuur dan even een mail naar        
Berry – info@montagebedrijfberry.nl of Gerben – gerbenwijsman@hotmail.com 

                                                

 

 

 

 

  

 

 

STREEKPRODUCTEN EN OUDE AMBACHT MARKT 
AARLANDERVEEN 

DINSDAG 29 JULI 2014        9.30-13.30 UUR        DORPSSTRAAT 
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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.



De Belangenaar uitgave Juli 2014 27

Wijkbeheer en meer

In 2013 is  de reconstructie van 
het Noordeinde uitgevoerd. Na 
afronding van de werkzaam-
heden is geconstateerd dat de 
kwaliteit van het asfalt onvol-
doende was. Met de aannemer 
is bij oplevering afgesproken in 
het voorjaar van 2014 het asfalt 
nader te inspecteren. Inmiddels 
is duidelijk dat de bovenste laag 
asfalt in zijn geheel vervangen 
moet worden.
 
Planning werkzaamheden 
(nachtwerk)
De bovenste 4 cm asfalt wordt 
verwijderd en weer opnieuw 
aangebracht. Drempels en op-
ritten naar de woningen zijn 
kwalitatief goed en worden niet 
vervangen. 
De planning van de werkzaam-
heden is als volgt:
- Woensdag 9 juli vanaf 19.00 

uur frezen van het asfalt
- Donderdag 10 juli vanaf 19.00 

uur aanbrengen van nieuw as-
falt

- Vrijdag 11 juli vanaf 19.00 uur 
reserve, voor het geval de hier-
voor genoemde werkzaam-
heden uitlopen.

 
Na afronding van deze werk-
zaamheden wordt op vier plaat-
sen een 30 km-symbool op het 
asfalt aangebracht.

Vragen of opmerkingen:
sknaup@alphenaandenrijn.nl

Muziektent
Het Rabobank Stimulerings-
fonds heeft ons een aardig geld-
bedrag geschonken. Wij zijn hun 
daar zeer dankbaar voor. De 
eerste stap is gezet. Nu de vol-
gende taak, de totale verbou-
wing, financieel rond te krijgen. 
Hopelijk staat er binnen een jaar 
een schitterend gerenoveerde 
muziektent in ons dorp!

Vandalisme op het schoolplein
Op het pleintje van de Molen-
kiek, bij de school, is de bak met 
speelmateriaal kapot gegaan/
gemaakt door mensen die daar 
niet horen te komen. Er komt nu 
een nieuwe bak.

 Wel de vraag om op te letten dat 
na werktijd niet aan deze spul-
len wordt gezeten en/of elkaar 
aan te spreken dat we van ander 
mans spullen af moeten blijven.

De hofjes
Het einde van de parkeerprob-
lematiek op de hofjes is bijna ten 
einde. Nog even geduld en het 
aantal parkeerplekken zal weer 
toenemen. Dit zal ook de om-
geving rond de hofjes ontlasten.
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Praktijk gesloten: 
De praktijk van dr. F.J.J. v/d 
Kooij, is ivm vakantie  gesloten 
van 21 juli t/m 1 augustus  a.s.

De praktijk wordt waargenomen 
door  dr. Waelen in zevenhoven 
(tel. 539532). 

Afspraken en visites  svp voor 
10.00 uur aanvragen.

Herhalingsrecepten zoveel mo-
gelijk  voor  donderdag 17 juli 
bestellen. Om te voorkomen dat 
wij op maandag 4 augustus tele-
fonisch  moeilijk bereikbaar zijn 
verzoeken wij u vriendelijk om 
op deze dag uitsluitend herhaal-
recepten aan te vragen die drin-
gend  noodzakelijk zijn.

En verder:
Om de werkdruk in onze praktijk 
beter te kunnen verdelen graag 
nogmaals uw aandacht voor de 
volgende drie zaken:

1. U wordt verzocht om in de 
ochtend de assistente te bellen 
voor een afspraak. Wanneer u 

meerdere klachten tegelijk wilt 
bespreken stellen wij het op 
prijs als u dit van tevoren bij de 
assistente kenbaar maakt. Dit 
voorkomt dat patiënten, die een 
afspraak na u hebben, onnodig 
lang moeten wachten.

2. U kunt dagelijks tussen 8.30 
en 12.00 uur bij de assistente 
binnenlopen voor kleine zaken 
als injecties, bloeddruk etc. U 
hoeft daarvoor niet van tevoren 
te bellen. s’Middags kan het 
voorkomen dat de assistente 
er niet is en kunt u niet zomaar 
binnenlopen zonder afspraak en 
bestaat de kans dat u voor een 
gesloten deur komt te staan. 
De assistente heeft dan vaak 
haar eigen afspraken, waardoor 
zij niet in de gelegenheid is u te 
woord te staan.

3. Wilt u voor herhaalrecepten 
zoveel mogelijk de receptenlijn 
inspreken?

Voor overige informatie zie onze 
website: 
www.aarlanderveen.praktijkinfo.nl

Bericht van onze huisarts
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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

BabsSalon is in de week van 11 augustus gesloten.
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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

Nieuws van de Viergang

Bedankt Drie Molenloop Com-
missie!
De Drie Molenloop Commissie 
heeft ons laten weten dat zij 
onze school ter gelegenheid van 
ons 150-jarig jubileum € 750,00 
schenkt! Wij zijn hier natuurlijk 
heel blij mee en zullen hier vanuit 
de jubileumcommissie iets moois 
mee doen voor de kinderen!

Geweldig! Ontzettend bedankt 
voor deze mooie bijdrage!

Afsluiting jubileumjaar De Vier-
gang
Maandag 7 juli hebben wij ons 
jubileumjaar afgesloten met een 
feestdag, waarbij ‘s middags 

vanaf half drie alle ouders waren 
uitgenodigd voor een mooi spek-
takel door de kinderen. Dit alles 
gebeurde onder het genot van 
een zelfgemaakt hapje en een 
drankje. Wij hebben een schit-
terend jaar gehad met elkaar, 
vol festiviteiten! Wij realiseren 
ons dat dit mogelijk is gemaakt 
door de sponsoring van diverse 
(plaatselijke) bedrijven en de 
hulp van onze ouders en dorps-
genoten! 

Voor iedereen een groot woord 
van DANK!

Alle kinderen en team De Vier-
gang
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Suus op weg

Op 5 juni hebben we samen de 
Alpe D’Huez  beklommen.

Suus is 1 keer omhoog geweest 
en Ron haar vader 4 keer. Alles 
bij elkaar was dit een geweldige 
ervaring.

1,5 jaar zijn we er mee bezig ge-
weest om te trainen maar ook 
vooral om geld bij elkaar te krij-
gen voor het KWF.

Uiteindelijk zijn we op een be-
drag van € 8056.00 uitgekomen.

Van mensen die spontaan geld 
overmaakten, ringen, kaarten 
of armbanden van ons kochten, 
tot grote acties zoals de Mega 
bingo in Zevenhoven en de Vei-
ling in Aarlanderveen,  iedereen 
hartelijk bedankt.

We hebben dit allemaal graag 
gedaan en Suus gaat nu ook 
verder bij de regioafdeling van 
het KWF.

Nogmaals hartelijk bedankt en je 
weet: opgeven is geen optie!

Suus en Ron Aartman
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Gratis af te halen
4 pallets oude dakpannen, van Tuille du Nord.

Fam. de Jong . Noordeinde 3
Aarlanderveen tel 0172-419714

Kerkopenstelling
De monumentale Petrus- en Pauluskerk aan het Noordeinde in Aar-
landerveen is in de zomermaanden juli en augustus weer open voor 
het publiek. De openstelling is van maandag tot en met zaterdag van 
10.00 uur tot 16.00 uur. Het neogotische gebouw uit 1897 met zijn gro-
tendeels originele interieur is het bezichtigen waard. 

Tijdens de openstelling  is er ook een kleine expositie te zien van aller-
lei zaken rond het RK-feest van de Eerste Communie. 
Het betreft vooral nostalgische artikelen die parochianen bewaren als 
herinnering aan hun eigen communiefeest. 

Ingezonden Berichten

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


