
”Actueel  n ieuws u it  e igen dorp”

September 2014

Een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen

De Belangenaar
”Actueel nieuws uit eigen dorp”



Waarom hebben wij een naam?
 Vroeg het kind.

 Kijk, in elke naam schuilt een fantasie.
 En bij elke fantasie hoort een droom.
 Je moet durven dromen om te leven.

 En als 't je lukt, leef je pas echt.

 Maar waarom hebben wij een naam?
 Vroeg het kind nogmaals.

 Kijk, je naam heb je van ons gekregen.
 Met je naam kunnen we je roepen.

 En als we je roepen, kun je bij ons komen.
 En als je komt, kunnen we je vastpakken.

 En weet je... als we je vasthouden, 
 pas dan kunnen we je loslaten...

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:                           

De Belangenaar
”Actueel nieuws uit eigen dorp”



De Belangenaar uitgave September 2014 5

 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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Studio Oosterman:
Donderdag 04 september
SDA Stijldansen
Salsa beginners & Salsa voor de 
gevorderden
Aanvang 20:00 uur

Donderdag 11 september
SDA Stijldansen
Salsa beginners & Salsa voor de 
gevorderden
Aanvang 20:00 uur

Vrijdag 12 september
Kaarten bij de voetbal SVA
Aanvang 20:00 uur

Woensdag 17 september
SDA Stijldansen
Salsa beginners & Salsa 
voor de gevorderden
Aanvang 20:00 uur

Open monumentendag 13 en 14 
september
www.openmonumentendag.nl/
zoek/

Dinsdag 23 september
WLTO kaarten
Klaverjasavond
aanvang 20:00 uur

Vrijdag 26 september
Kaarten bij de voetbal SVA
Aanvang 20:00 uur

Zondag 28 september
Koffieconcert
m.m.v. Fanfare DSS o.l.v. Danny 
Oosterman &
V.S.Q.Vertigo Saxofoon kwartet

Zaterdagmiddag  18 oktober
Snoekviswedstrijd    

Agenda

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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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

Voortgangsoverleg gemeente
Er is een voortgangsoverleg ge-
weest met de gemeente in juni. 
Hierin zijn de eerder gemaakte 
afspraken in het bestuurlijk over-
leg doorgenomen. We hebben 
moeten constateren dat deze 
afspraken nog niet zijn nageko-
men. Wij hebben hierover con-
tact opgenomen met de ge-
meente.

Professional overleg
Professionals die Aarlanderveen 
als werkgebied hebben zijn 
maandelijks bij elkaar zoals de 
wijkverpleegkundige, de woon-
consulent van wonen Centraal, 

de gebiedsadviseurs, Participe 
en de wijkagenten. Zij spreken 
met elkaar wat er speelt in Aar-
landerveen en u kunt als bewon-
er met hun in gesprek gaan. 

Woensdag 2 juli was het eerste 
professional overleg in het 
Dorpshuis. De opkomst was 
matig. Op voorhand is besloten 
door de gemeente om ook in no-
vember een professional over-
leg te houden. Dit zal dan in de 
avond plaatsvinden.

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

15 sept. 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. 

24 sept.. redactievergadering

De volgende Belangenaar komt uit rond 11 oktober

De uiterste inleverdatum is op maandag 29 september 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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Zoals ieder jaar organiseert de 
Rabobank Rijnstreek weer een 
sponsorfietstocht.

De Zonnebloem afdeling Aar-
landerveen heeft zich hier ook 
weer voor opgegeven.

Zondag 21 september is het zover.

Wie zin en tijd heeft kan op een 
sportieve manier geld verdienen 
voor de Zonnebloem.

U allen weet toch dat de Zon-
nebloem voor onze ouderen, 
zieken en alleenstaande dorps-
genoten leuke activiteiten or-
ganiseert, op bezoek gaat als 
dat nodig is en een bloemetje of 
een precentje meeneemt om te 
laten weten dat er aan ze wordt 
gedacht.

Als u voor de Zonnebloem kiest 
komt dit geheel ten goede aan 
onze eigen dorpsgenoten.

Dus, wat houdt u tegen?

Er kan gekozen worden voor 20, 
40 en 60 km. fietsen.

De verdiensten zijn respec-
tievelijk € 3,00, € 6,00 of € 10,00.
Vrijwilligers van de Zonneloem 
gaan met familie en vrienden 60 
km. fietsen, want dat tikt lekker 
aan, Toch !!

We starten 9 uur vanaf Clubhuis 
A.A.V.36 Sportlaan 6 in Alphen 
aan den Rijn.

Er kan gestart worden tussen 
9.00 en 13.30 uur.

Wie zin heeft om met ons mee te 
fietsen, dit kan, het is altijd een 
gezellige dag met elkaar.

Natuurlijk kunt u met uw gezin 
of vrienden uw eigen fietstocht 
gaan fietsen.

Wilt u voor de Zonnebloem fiet-
sen, ons inschrijfnummer is 47.

Zijn er vragen, kunt u bellen met 
Corrie Veenswijk tel. .573930.

Namens het team,
Corrie Veenswijk

Sponsorfietstocht
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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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Jongeren ontdekken Paperclip

Jongeren tot 27 jaar kunnen met 
vragen over hun administra-
tie en geldzaken terecht bij het 
project Paperclip van Participe 
Alphen aan den Rijn. Vrijwilligers 
helpen de jongeren kosteloos 
bij hun financiële vragen en/of 
problemen. 

Veelvoorkomende vragen zijn 
vragen over de kosten van je 
mobiel, verzekeringen, aanvra-
gen van studiefinanciering,  een 
uitkering, huur-  of zorgtoeslag 
of het terugbetalen van schul-
den.   

Steeds meer jongeren hebben 
problemen met het op orde 
houden van hun financiële ad-
ministratie. 

Vanaf achttien jaar zijn jongeren 
ineens zelf verantwoordelijk 
voor een heleboel zaken, waar 
ze niet altijd klaar voor zijn. 

Met behulp van de facebookpa-
gina www.facebook.com/paper-
clipproof  wordt informatie ver-
strekt en kunnen jongeren zelf 
vragen stellen. 

Kijk ook op
www.participealphen.nu/paperclip. 

Wil je meer informatie en/of ant-
woord op je vragen? 
Bel 0172–427500 of mail naar  
paperclip@participe.nu

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063
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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

	  

	  

	  

Hollandse kaas 
Buitenlandse kaasjes 

Kerstgeschenken 
Cadeaubonnen 

Van der Leeplein 8 – Aarlanderveen – 0172 573055 – info@kaasenkerstgeschenken.nl 

 

Elke vrijdag is de winkel in ons kaaspakhuis 
geopend van 14.00 tot 20.00 uur. Of bestel uw 
kaas per email of telefonisch. Op vrijdagmiddag 
of –avond zullen wij uw bestelling thuisbezorgen! 

Kaashandel D. Lok wenst u prettige Kerstdagen 
en een gezond en smaakvol 2014! 

Hollandse kaas 
Buitenlandse kaasjes 

Kerstgeschenken 
Cadeaubonnen 

Van der Leeplein 8 – Aarlanderveen – 0172 573055 – info@kaasenkerstgeschenken.nl 

 

Elke vrijdag is de winkel in ons kaaspakhuis 
geopend van 14.00 tot 20.00 uur. Of bestel uw 
kaas per email of telefonisch. Op vrijdagmiddag 
of –avond zullen wij uw bestelling thuisbezorgen! 

Kaashandel D. Lok  
Kaas vers van ’t mes! 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Belangenaar uitgave September 2014 19

Oranje Zomerfeest 2014

Terugblik Oranje Zomerfeest 
2014

In tegenstelling tot vorig jaar 
begon ons zomerfeest dit jaar 
met regen en niet zo’n klein 
beetje ook. Het kwam de gehele 
ochtend met bakken naar be-
neden, maar in de loop van de 
middag klaarde het op en scheen 
de zon gelukkig weer. 

De geplande fietstocht van de 
ochtend viel dus volledig “ in het 
water”

’s Avonds konden we echter 
weer zo’n 40 ploegen inschrijven 
voor het inmiddels traditionele 

volleybal toernooi, wat weer 
voortreffelijk verliep onder 
leiding van de leden van de 
voormalige volleybal vereniging 
Aarlanderveen. 

De 4 winnende teams waren: Oud 
KPJ Aarlanderveen, Ter land ter 
zee en in de lucht, De Moskeet, 
De ouwe A. De originaliteitsprijs 
ging naar:  Oranje Dreamteam

De feestavond van de ouderen 
welke naast de Bingo, muzikaal 
opgeluisterd werd door “De  
Troubadours” was erg gezellig. 

Na afloop kreeg  iedereen  een 
prachtig boeket mee naar huis.
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Tijdens de feestavond werd 
ook de winnaar, fam. de Bruin, 
Kerkvaartsweg 17, geloot uit alle  
inzendingen van de puzzels. 

Er was zo enthousiast  samen 
gewerkt in buurten en tijdens 
buurt barbeque’s dat we 73 
complete puzzels binnen gekre-
gen hebben. Er bleek gelukkig 
dit keer ook veel jeugd mee 
gepuzzeld te hebben. 

Wie de puzzel(s), mooie foto’s 
van het ringrijden, terug wil 
hebben kan dit opvragen bij ons 
secretariaat Dorpsstraat 85. Tel. 
06-51115039. 
 
Op dinsdag werd met zeer 
zonnig en warm weer de kleed- 
jesmarkt gehouden en de presen-
tatie van oude ambachten en 
streekproducten. Er was veel 
belangstelling en er werden 
goede zaken gedaan.

De middag werd ingevuld met 
een ouderwets kussengevecht 
boven water en het kratstapelen.
Ook kon er weer volop genoten 
worden van het buikglijden en 
het springen in het bijzondere, 
als tractor uitgevoerde, spring-
kussen.

Kussengevecht 8 t/m 11 jaar 
1e Sjoerd Verwey
2e Naomi Turkenburg
Kussengevecht 12 t/m 15 jaar 
1e Vincent van den Berg
2e Eline Kroft

In de avond deden  er  twee 
enthousiaste teams  van 30 per-
sonen mee in een spannende 
strijd om zo snel mogelijk met 
behulp van de knuppels de bal 
uit de ton te gooien.

De 3 winnaars hiervan waren 
Kevin Hakvoort, Jan Kempen en 
John de Pater.

Oranje Zomerfeest 2014
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De woensdagmorgen begon, 
wederom in uitzonderlijk mooi 
weer, uiteraard met ringrijden 
voor tractoren. Er kwamen 34 
koppels aan de start met veel 
prachtig versierde tractoren. 

De prijzen voor de versiering 
gingen naar:

1e Tim Captein en Mariska 
Rodenburg
2e Remon Speet en Denise Vink  
(zij hadden tevens de eerste prijs 
van de publiekjury)

3e Marco Angenent en Bianca 
Schoenmaker
4e Marco Bouman en Marlies 
Hulschebos
5e Mark Rodenburg en Emmy 
Voordouw
6e Willart Molenaar en Martine 
van den Bergh
7e Frank Hogendoorn en Sofie 
van den Hammen
8e Jan Kempen en Selina van 
Zwieten

Oranje Zomerfeest 2014
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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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De beste rijders en stekers 
waren:

1e Hans van der Voorn en Linda 
van der Voorn
2e Lex Stipdonk en Pasqual 
Stipdonk
3e Tim Captein en Mariska 
Rodenburg
4e Tristan Zevenhoven en Gea 
van Diemen
5e Frank Hogendoorn en Sofie 
van der Hammen
6e Arjan Angenent en Marieke 
Angenent
7e Cees van der Vis en Jeanette 
Vogelaar
8e Aad de Roos en Anita 
Schoenmaker

De gemeente Alphen aan den Rijn 
was hierbij vertegenwoordigd 
door burgemeester Tjerk Bruins-
ma.

Ook hij vond het fantastisch 
en was er vanaf het begin tot 
het einde bij. (zie onze website 
www.hetoranjecomité.nl )

Jan Veenswijk kreeg  van 
hem, namens de Gemeente 
Alphen aan den Rijn, een 
erespeld overhandigd voor zijn  
bijzondere verslaggeving  van 
het ringrijden. Het Oranje comité 

onderschrijft dit en bedankte 
Jan voor zijn jarenlange inzet en 
hoopt dat hij hier nog lang mee 
door zal kunnen gaan.

In de middag was er kuipsteken, 
kratstapelen, buikglijden en het 
springkussen op het evenemen-
ten terrein.

Hier  was er uiteraard ook een 
uitgebreid gezellig en wederom 
zonnig terras.

De winnaars bij het kratstapelen 
waren:
1e  Benjamin van Dolder met 
Chris de Jong  (27 kratten)
2e  Rick Mulders met Rens van 
den Berg (23 kratten)
3e  Martijn Kempen met Mike de 
Bruin (22 kratten)
  Jos Slingerland met Sjaak 
Slingerland (22 kratten)

De winnaars bij het jeugdkrat-
stapelen waren: 
Marenna Pellegrom en Caroline 
van Steen

Achter de NH Kerk waren 
er uiteraard ook de nodige 
versnaperingen bij het Petanque.
Hier deden 20 % meer teams aan 
mee dan vorig jaar. Het wordt 
dus populairder !  

Oranje Zomerfeest 2014
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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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www.hagoortinstallatie.nl

Over populair gesproken….
Dit bleek ook zo bij de stoelen-
dans, dit keer midden op de 
Dorpstraat. Het dorpshuisplein  
zou voor deze enorme deelname 
te klein zijn geweest. 

De winnaars werden getrakteerd 
op een taart.

De vlaggen sweapstake hebben 
we dit jaar niet gedaan omdat 
velen van u niet vlagden uit 
medeleven met de familie 
Keijzer. Dank daarvoor. 

Al met al een prima verlopen 
zomerfeest. Wij danken hierbij 
iedereen zoals de sponsors, de 
deelnemers, de vrijwilligers en 
uiteraard u als publiek voor uw 
positieve bijdrage.

Voor meer info en alle foto’s: 
bezoek onze website:
 www.hetoranjecomite.nl  

Uw Oranjecomité 

Oranje Zomerfeest 2014
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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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De griepprik
In oktober is het weer tijd voor 
de griepprik.

Patiënten met een verhoogd risi-
co zullen een persoonlijke uitno-
diging krijgen voor het speciale 
avondspreekuur  op maandag 6 
oktober a.s. van 18.30 tot 20.30 
uur. 

Patiënten die op 6 oktober niet 
naar het avondspreekuur kunnen 
komen bieden wij een tweede 
mogelijkheid om voor de griep-
prik langs te komen op vrijdag-
middag 10 oktober van 15.00 tot 
17.00 uur, u hoeft hiervoor niet 
eerst met de praktijk te bellen.

De griepprikcampagne kost ons 
ieder jaar veel tijd. Wij verzoe-
ken u daarom zoveel mogelijk 

gebruik te maken van het speci-
ale spreekuur en zo min mogelijk 
met de praktijk te bellen om een 
andere afspraak te maken. Hier-
door kunnen wij het gewone 
spreekuur overdag zo goed mo-
gelijk laten doorgaan en de tele-
fonische bereikbaarheid waar-
borgen.

Op de site rivm.nl/griepprik kunt 
u de laatste ontwikkelingen vol-
gen en antwoord vinden op uw 
vragen. 

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

Frans van der Kooij en medewer-
kers.

Bericht van onze huisarts

info@rsaccountants.nl
www.rsaccountants.nl

0172-612210
2411 NZ Bodgraven

Tjalk 44
RijnStreek

ACCOUNTANTS &
BELASTINGADVISEURS

Gewoon goed
geadviseerd
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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

Klaverjassen

Klaverjassen in de Speeltuin.

Op Maandag 1 september gaan 
wij weer van start.

De kaarten worden om 19.30 uur 
geschud. Wij beginnen vroeg, 
dan wordt het niet te laat. 

De volgende kaart avonden in 
september zijn 15 & 29. 

Kom de sfeer en gezelligheid 
eens proeven.

Tot ziens in de speeltuin

W.L.T.O. Klaverjassen.
Op de volgende data in het ko-
mende seizoen is het WLTO 
kaarten bij Studio Oosterman.
Aanvang 20.00 uur.

In 2014 zijn dat: 
23  september, 14 oktober, 18 
novvember en 9 december.
In 2015 zijn dat:
13 januari, 10 februari, 10 maart 
en 14 april.

Evenals alle andere kaarters in 
de regio wordt er volgens Rot-
terdams systeem gekaart.
Voor vragen omtrent het kaarten 
kunt u terecht bij mw. Gré van 
Haastrecht (tel.571281)



30 De Belangenaar uitgave September 2014

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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Oranje comité bedankt. 
Veel begrip voor het organisereren van de 4 mei herdenking. Zelf 
wordt ik er altijd meer als 2 minuten stil van. De jaarlijkse  gesprek-
ken met de nabestaande. De opkomst van de vele Aarlanderveenders.
De medewerking van DSS. De gedichten van kinderen van de bassis-
school. Het defiléOranje comité blijf dit doen.
Floris van Dolder

Oppas aangeboden 
Ik ben Yara Langeveld, 13 jaar (in oktober 14) en woon in Aarlanderveen.  Ik 
ben gezellig, maar ook serieus en kan goed omgaan met kinderen. Ik heb al 
ervaring met oppassen op een tweeling. Heeft u een oppas nodig voor uw 
kind, dan kom ik graag oppassen. Ik vraag hiervoor een vergoeding van €3,00 
per uur.
Wilt u dus onbezorgd weg, bel dan met : 06-33730314

Gevonden!
Wie heeft er een Axa fietssleutel gevonden?
Verloren in de omgeving Stationsweg/Dorpstraat tijdens het zomer-
feest.
Fam. V.d. EijkelKerkvaartsweg 13Tel. 06-44400950

Kaarten SVA
12 September gaat bij de voetbal het kaarten weer beginnen aanvang 
20.00  uur volgende kaartavond in september is 26 september. Kom 
eens mee doen er is plaats voor velen, u bent welkom.
Henk Aartman

Vis wedstrijd
Snoekviswedstrijd zaterdagmiddag 18 oktober.
Herman van der Veldt bestuur hengelsportvereniging.

Ingezonden Berichten
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Collecte Epilepsie 2014
De collecte voor het Nationaal Epilepsie Fonds - De Macht van het Klei-
ne, gehouden in de week van 2 juni t/m 7 juni 2014 heeft in Aarlan-
derveen dit jaar een bedrag van € 626,28 opgebracht. 

De opbrengst van de collecte is bestemd voor wettenschappelijk 
onderzoek, voorlichtingsactiviteiten: het organiseren van begeleide 
vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

Wij bedanken u hartelijk voor u bijdrage. 
En collectanten, hartelijk dank voor jullie inzet. 

Namens de organisatie,
Evelien van Dolder.

Ingezonden Berichten

Buurtkwebbels
D+ -i      -ip+ -w+ -i+n  

z+ -w      w+ -n      -er+g+ -z+n+ -e! 

Diep in het bos begon een kleine schildpad in een boom klim-
men. Na uren van inspanning bereikte hij de top, sprong in 
de lucht zwaaide met zijn voorpoten en crashte op de grond. 
Nadat hij hersteld was klom hij langzaam de boom weer in, 
sprong, en viel op de grond.
De schildpad probeerde opnieuw en opnieuw, terwijl een paar 
vogels zittend op een tak zijn treurige inspanningen bekeek. 
Ten slotte, draaide de vrouwelijke vogel zich naar haar part-
ner.
Lieverd piepte ze, "ik denk dat het tijd is om hem te vertel-
len dat hij is geaddopteerd."
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Buurtkwebbels
Een Nederlandse man reed samen met zijn vrouw in de auto 
rond door Amerika. Ze naderde een plaatsje dat Kissimee 
heet. Ze vonden het een rare naam ze waren aan het proberen 
hoe je dat uit moet spreken: KISS-a-me; kis-A-me; kis-a-ME. 
Ze waren zeer verbaasd en reden het plaatsje in. Omdat ze 
honger hadden, gingen ze een restaurant binnen om wat te 
eten. De man zei tegen de serveerster: 'Mijn vrouw en ik lukt 
het niet om deze plaats goed uit te spreken. Zou u mij willen 
vertellen waar wij zijn en zeg het langzaam zo dat ik het be-
grijp.' De serveerster keek en zei: 'Buuurrrgerrr Kiiiinnnng.'

"Noem de jaargetijden 

eens op. Klaas?" Vraagt de 

onderwijzer. "Voorjaar, 

herfst en de winter." "En 

waar blijft de zomer?" "Dat 

heb ik me dit jaar ook af-

gevraagd, meneer!"

Een Nederlandse toerist in Egypte wil eens een tocht door de 
woestijn maken op een kameel. Dus huurt hij een kameel, maar 
hij weet niet hoe hij het beest moet laten lopen. 'Het is heel 
eenvoudig,' zegt de kamelenverhuurder: 'Als je `poeh' zegt, 
gaat hij lopen, als je `poehpoeh' zegt gaat hij harder lopen, en 
als je `amen' zegt, stopt hij.' De Nederlander klimt op de ka-
meel en zegt: 'Poeh'. En inderdaad, de kameel begint te lopen. 
Een eindje verder de woestijn in zegt de man: 'Poehpoeh.' En 
de kameel gaat inderdaad harder lopen. Opeens ziet de man 
verderop een afgrond opdoemen, maar in zijn paniek is hij 
vergeten wat het woord was om de kameel te laten stoppen. 
De man weet dat hij te pletter zal vallen en heeft nog net tijd 
voor een schietgebedje. Zodra hij het woord 'amen' uitspre-
ekt, staat de kameel stil. Vlak voor de rand van de afgrond! 
De man wist het zweet van zijn voorhoofd en zegt: Poehpoeh!'

Op safari komen de toeristen 

een tijger tegen. Angstig vraagt 

iemand aan de reisleider: 'Is 

dat beest gevaarlijk?' 'Nee 

hoor, hij heeft pas gegeten.' 

'Hoe weet u dat?' 'Mijnheer 

Verhoef ontbreekt.'
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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


