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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

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

bij een overlijden bén ik er voor u
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Maandag 14 oktober
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 19:30 uur.

Dinsdag 15 oktober
WLTO Klaverjassen bij studio 
Oosterman. Aanvang 20:00 uur.

Vrijdag 18 oktober
Klaverjas competitie Spinmill bij 
studio Oosterman
Aanvang 20:00 uur.

Zaterdag 19 oktober
Jeugdmiddag bij Spinmill 
van 14:00 tot 17:00. Zie deze 
Belangenaar voor meer info.

Vrijdag 25 oktober
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20:00 uur.

Maandag 28 oktober
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 19:30 uur.

Vrijdag 1 november
Halloweendisco in de speeltuin 
Groep 1 t/ 4 van 18:30 tot 19:45 
Groep 5 t/ 8 van 20:00 tot 21:30

Vrijdag 1 november
“Samen Kokkerellen, Samen 
Smullen” in het Dorpshuis. 
Om 15:00 uur samen koken.
Om 17:30 uur gezamenlijk eten.

Vrijdag 1 november
Klaverjas competitie Spinmill bij 
studio Oosterman
Aanvang 20:00 uur.

Vrijdag 8 november
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20:00 uur.

Maandag 11 november
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 19:30 uur.

Woensdag 13 november
Knutselmiddag in de speeltuin 
van 14:30 tot 16:00 uur.

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 23 oktober
Woensdag 6 november

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 9 november
 
Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 28 oktober

Redactievergadering
Woensdag 30 oktober

Agenda

Senioren in beweging
Elke vrijdag van 09:30 - 10:30

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen



6 Oktober 2019

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.

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

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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Wij (Steef van der Hoorn en He- 
leen Steens, de gebiedsadvi-
seurs van en voor Aarlander-
veen) willen graag twee onder-
werpen toelichten namelijk; 
•	 de uitvoeringsagenda van 

Aarlanderveen
•	 de gebiedsvisie van Aarlan-

derveen
Voor beide onderwerpen heb-
ben wij u benaderd en wij willen 
op deze manier  terugkoppelen 
wat er nu verder mee gebeurd is.  

De uitvoeringsagenda
De uitvoeringsagenda’s zijn klaar 
en wij willen u bedanken voor 
uw bijdragen aan de invulling. 
Het college van burgemeester 
en wethouders is enthousiast en 
heeft de uitvoeringsagenda 2019 
- 2020 op 16 juli 2019 vastgesteld. 

Samen met u zullen we nu aan 
de slag gaan om de punten die 
hierin vermeld staan te realise-
ren. 

Wij willen nog even met u  terug-
blikken hoe deze uitvoeringsa-
genda  tot stand is gekomen. 

Begin 2019 is gevraagd aan de 
Belangenvereniging Aarlander-
veen om een prioriteitenlijst op 
te stellen wat zij belangrijk vin-
den voor het dorp. Dit heeft ge-

resulteerd in onderstaand over-
zicht; 

Top- 5 lijst Aarlanderveen
1. Leefbaarheid	en	vitaliteit	 van	

Aarlanderveen.
2. Woningbouw.
3. Beheersen Vliegtuiglawaai.
4. Verkeersveiligheid
5. Aanleggen van glasvezelkabel 

voor snel internet. 

Hierna is er tijdens de algemene 
ledenvergadering op maandag-
avond 25 maart 2019 info opge-
haald bij de inwoners  voor deze  
uitvoeringsagenda. 

Op deze avond is ook de men-
timeter toegepast, dit is een 
enquête  invullen  d.m.v. de mo-
biele telefoon. Van de 120 aan-
wezigen is dit  door ongeveer 80 
personen gebruikt. (Aangevuld 
met nog een aantal op papier 
ingevulde mentimeters). Er zijn 
op de avond ruim 80 reacties 
geweest en hieronder ziet u de 
uitslag; 

Welk van de mogelijkheden voor 
wonen op maat heeft wat u be-
treft prioriteit? 

1e keus met 77 stemmen
Starters woningen met een tuin-
tje

Gebiedsgericht Denken
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Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele, 
religieuze en eigentijdse uitvaarten 

en staan garant voor een verzorgde, correcte en 
stijlvolle uitvoering. 

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

U KUNT ONS 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BEREIKEN: 
INFO@ENGELENENSPOOR.NL - WWW.ENGELENENSPOOR.NL

PRINS BERNHARDLAAN 4, 2405 VZ ALPHEN AAN DEN RIJN
(0172) 709 000
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2e keus met 27 stemmen
Koopappartementen

3e keus met 16 stemmen
Huurwoningen in de sociale sec-
tor

4e keus met 15 stemmen
Luxe woningbouw

Welke van de te realiseren ba-
sisvoorzieningen vindt u het be-
langrijkst en zie u het liefst het 
eerste gerealiseerd?

1e keus met 41 stemmen:
Onderzoek naar wat jongeren 
willen  in het dorp

2e keus met 18 stemmen
Onderzoek naar wat ouderen 
willen in het dorp

3e keus met 17 stemmen
Betere	wifi	en	internet	mogelijk-
heden in het dorp

4e keus met 12 stemmen
Behoud van speeltuin en zorg 
voor meer speelmogelijkheden 
in het dorp voor de jeugd

5e keus met 10 stemmen
Uitbreiding van de activiteiten in 
het Dorpshuis met maatschap-
pelijke thema’s

Kunt u aangeven welke van de 
punten voor veiligheid u graag 
de prioriteit zou geven?

1e keus met 46 stemmen
Zorgen dat de openbare verlich-
ting optimaal is, dit komt de vei-
ligheid ten goede= 46 stemmen 

2e keus met 30 stemmen
Een dekkend AED netwerk

3e keus met 19 stemmen
Onderzoek sluipverkeer richting 
Nieuwkoop 

4e keus met 18 stemmen
Snelheidsmeters in het dorp 
plaatsen

Uit al deze informatie, aange-
vuld met nog een aantal con-
crete acties van collega’s die al 
in de planning stonden, is de uit-
voeringsagenda 2019 - 2020 tot 
stand gekomen. 

U kunt de uitvoeringsagenda te-
rugvinden onder uw eigen dorp- 
of wijk op www.alphenaanden-
rijn.nl//Dorpenenwijken

Heeft u nog vragen hierover 
neem dan gerust contact op met  
Steef van der Hoorn en Heleen 
Steens, de gebiedsadviseurs van 
en voor Aarlanderveen.

Gebiedsgericht Denken
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Zuideinde 81 2445 AT Aarlanderveen
Tel: 0172-573205 / 06-28053060

Voor al uw dagelijkse boodschappen,
de rijdende winkel in Aarlanderveen

Frans Bunnik
Maandag - woensdag - en vrijdagmiddag
van 14:30 tot 15:45 uur bij de R.K. Kerk
van 16:00 tot 17:00 uur in het centrum

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063

De vakmensen voor al uw
installaties van water, gas
sanitair, dak- en zinkwerk.
Maar ook complete instal-
laties van woonhuizen en 
natuurlijk ook aanleg en 
onderhoud van CV instal-
laties.

Voor informatie:
gebr.hoogervorst@hotmail.nl
06-55162893 / 06-55817334
www.gebr-hoogervorst.nl
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Gebiedsvisie
In het voorjaar van 2018 is er tij-
dens de jaarvergadering van de 
BVA  input gevraagd voor een op 
te stellen   gebiedsvisie voor Aar-
landerveen. 

Deze gebiedsvisie word door de 
Gemeente Alphen aan den Rijn 
gebruikt voor het opstellen van 
een nieuwe omgevingsvisie voor 
het dorp en voor een vertaling 
naar wijk-en uitvoeringsplannen 
voor de komende 4 jaar. 

In de gebiedsvisie van Aarlander-
veen die tot stand is gekomen in 
samenspraak met de BVA ,de in-
woner en de Gemeente Alphen 
aan den Rijn staat een beschrij-
ving van het dorp,  algemene 
trends en ontwikkelingen, visie 
van het dorp c.q. de dorpsbewo-
ners, speerpunten, kansen en 

bedreigingen en worden  onder-
werpen als  de maatschappelijke 
en sociale situatie, ruimte, mobi-
liteit en milieu uitgelicht. 
 
Als je meer wil weten; op de 
website van de Belangenvereni-
ging Aarlanderveen kan je de 
gebiedsvisie en de ingebrachte 
reacties lezen. 

https://bvaarlanderveen.nl

Gebiedsgericht Denken



12 Oktober 2019

         Voor al uw tuinonderhoud en aanleg

 Neem contact op, voor een vrijblijvende offerte.

  En maak gebruik van ons voordelige uurtarief!

          

Tel: René Kroon 06-21536228 / Email: deblijdewereld@hetnet.nl
     www.deblijdewereld.nl

_____________________________________________________

    Bloemen Kado Shop : De Blijde Wereld

    Verse Rozen – Boeketten – Bloemstukken en Rouwwerk
      Planten – Plantenbakjes – Sieraden – Kadoartikelen 

  
         Noordeinde 11c Aarlanderveen / Tel: 0172-571909

In de week van 1 t/m 7 septem-
ber 2019 was de jaarlijks terug-
komende collecte van het KWF 
Kankerbestrijding.
 
Dit jaar met een feestelijk tintje, 
want het KWF bestaat dit jaar 
alweer 70 jaar. Zonder de inzet 
van artsen, wetenschappers, 
mensen die kanker hebben of 
hebben gehad, samenwerkings-
partners en de steun van de vele 

vrijwilligers en donateurs, waren 
de grote stappen voorwaarts 
van de afgelopen 70 jaar niet 
mogelijk geweest.
 
Dankzij de inzet van onze Aarlan-
derveense collectanten is er dit 
jaar een prachtig bedrag van € 
1.382,50 opgehaald. In tegenstel-
ling tot de twee voorgaande ja-
ren was er dit jaar geen collecte-
bus met pinfunctie beschikbaar. 

Collecte KWF Kankerbestrijding 2019
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De ontwikkelings- en gebruiks-
kosten wogen niet op tegen de 
baten, waardoor besloten is om 
met deze pilot te stoppen.
 
Dit jaar kon echter wel digitaal 
gedoneerd worden, want elke 
collectant had een persoonlijk 
aangemaakte QR-code op de 
collectantenpas. Giften die mid-
dels de persoonlijke QR-code 
gedaan zijn, zijn verrekend in bo-
venstaand bedrag.
 
Naast dit reguliere bedrag is er 
dit jaar een hele bijzondere do-
natie gedaan. Onze dorpsbewo-
ners Paul en Jeanine Stoop – van 
Dolder hebben tijdens hun grote 
dag aan de gasten gevraagd of 
zij een donatie overhadden voor 
het KWF. Tijdens deze bruiloft-
collecte is maar liefst € 377,40 
opgehaald. Ik wil het pasge-
trouwde stel middels deze weg 
nogmaals bedanken voor dit 
fantastische bedrag en wens ze 
uiteraard een prachtig en ge-
zond leven samen toe. 
 
Voor de bewoners die helaas 
niet benaderd konden worden 
in de collecteweek door de col-
lectant waren er niet-thuis-kaart-
jes beschikbaar. Op de kaart kon 
middels een QR-code alsnog een 
bedrag naar keuze gedoneerd 

worden. Deze QR-code was ech-
ter niet persoonlijk, waardoor de 
eventueel gedoneerde bedra-
gen niet bekend zijn bij mij.
 
Mocht het onverhoopt aan uw 
aandacht ontsnapt zijn, dan is 
hier nogmaals, en volledig vrij-
blijvend, een QR-code om een-
malig een bijdrage naar keuze 
aan het KWF over te maken. 
Mocht u hier gebruik van maken 
en/of al reeds hebben gedaan, 
dan wil ik u hartelijk bedanken 
voor uw gift.
 
Dan rest mij nog u allen (nog-
maals) te bedanken voor dit 
mooie resultaat en wens ik ten 
slotte iedereen die momenteel 
met deze ziekte te maken heeft 
heel veel sterkte en kracht toe.
 
Namens het KWF,
 Linda Smeding - van der Voorn
Wijkhoofd

Collecte KWF Kankerbestrijding 2019
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06 - 45 08 53 68

info@jmhoveniers.nl

Aarlanderveen

www.jmhoveniers.nl

TUINAANLEG
VOL PASSIE EN 

VAKMANSCHAP
Uw hovenier midden in het Groene Hart

Verhuur van hydrolische kranen,
grondkiepers en -dumpers, minigravers,

vervoer met eigen vrachtwagens en diep-
laders, slootreiniging

Hogedijk 8a
2445 BC Aarlanderveen

Tel.: 0172 - 57 1327
Mob.: 06 - 54 267 761

AANNEMERS-, LOON- EN VERHUURBEDRIJF
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Nieuws van Spinmill

De competities zijn weer in vol-
le gang en Spinmill doet het zo 
slecht nog niet.

De senioren teams staan er alle-
maal goed voor om zich te hand-
haven en er zijn ook nog moge-
lijkheden om zelfs kampioen te 
worden!

Maar deze keer wil ik het meer 
over de jeugd hebben. We heb-
ben een heerlijk stel jongens 
bij elkaar. In totaal zijn het er 9 
maar wat mij verbaast dat er 
maar één Aarlandervener bij zit. 
De anderen komen uit Nieuw-
koop, Nieuwveen en Ter Aar.

Om ook de Aarlanderveense 
jeugd kennis te laten maken met 
tafeltennis, nodig ik de jeugd uit 
om een aantal zaterdag midda-
gen te komen spelen en om een 
wedstrijd bij te wonen van ons 
eerste jeugd team. Wij spelen 
in de gymzaal aan de Aarlander-
veense weg. Op de volgende 
data zijn jullie van harte welkom:
•	 Zaterdag 19 oktober van 

14.00 tot 17.00.
•	 Zaterdag 16 november van 

14.00 tot 17.00.
•	 Zaterdag 30 november van 

14.00 tot 17.00. 

Ook tijdens de trainingen zijn 
jullie welkom. Op dinsdagavond 
van 19.00 tot 20.00. En op vrij-
dag avond van 17.00 tot 18.30.

Voor het geld hoef je het niet te 
laten want voor nog geen 100 
euro per jaar ben je al jeugdlid 
van Spinmill .

Voor meer info kan je mij bellen 
0628891432 en dan krijg je Jan 
Poelwijk aan de lijn.
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U bouwt natuurlijk geen vermogen op om dit na  

uw overlijden meteen weer uit handen te geven  

aan de belastingdienst. Kroes en Partners onder- 

steunt u daarom graag met een goede vermogens- 

planning. Wij adviseren u over de fiscale constructies  

waarmee u uw vermogen zo voordelig mogelijk  

nalaat aan uw erfgenamen. U krijgt waar voor uw  

geld en dat is toch een geruststellende gedachte.

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

Vermogensplanning

Met ons
gaat u
voor winst!
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Speeltuin nieuws

Halloween disco
Dit wil je niet missen want vrij-
dag 1 november is er weer een 
Halloween disco. 

Voor groep 1 t/m 4 van 18.30 tot 
19.45 uur en voor groep 5 t/m 8 
van 20.00 tot 21.30 uur. Leden 
€2.00 en niet leden €2.50. Snoep 
en drinken €0.10 en chips €0.30. 
Kom je ook verkleed in je leuk-
ste/engste kostuum?
 

Knutselmiddag
Woensdag 13 november is er 
weer een knutselmiddag van 
14:30 tot 16:00 uur. Leden € 2,00 
en niet leden € 2,50

Sinterklaas
Het is nog vroeg maar alvast een 
bericht van Sinterklaas. Hij heeft 
de organisatie laten weten dat 
hij dit jaar op zaterdag 23 no-
vember  Aarlanderveen een be-
zoek komt brengen. Vanwege 
zíjn drukke agenda komt hij dit 
jaar om 10.00 uur s'ochtends.

Tot ziens van het kinderactivitei-
ten team.

Bruggen Zwammerdam dicht!

Beide bruggen van Zwammer-
dam zijn in oktober dicht van-
wege groot onderhoud!

De Zwammerdamsebrug over 
de Oude Rijn (Verloostraat) en 
de Ziendebrug over de Ziende 
zijn beide dicht vanwege groot 
onderhoud tot en met 31 okto-
ber.

Fietsers en voetgangers kunnen 
gebruikmaken van een pontje 
over de Oude Rijn en een nood-
brug over de Ziende. Al het ande-
re wegverkeer wordt omgeleid.

Hou hier rekening mee!



18 Oktober 2019



Oktober 2019 19

Dank
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Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

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

Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl
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Op naar Den Haag

Afgelopen 1 oktober was er een 
protest van de boeren tegen 
het	 nieuwe	 stikstofbeleid.	 Ook	
uit Aarlanderveen vertrokken er 
veel boeren richting Den Haag.
Ik heb gesproken met Wim de 
Goeij wonende aan de Hogedijk, 
over waar het nu precies over 
gaat, dit beleid.

Om te beginnen is het goed om 
te weten dat door de jaren heen 
de boeren aan steeds meer re-
gels moeten voldoen en hier-
door is het voor een boer steeds 
moeilijker om te blijven bestaan. 
Onder andere door de fosfaat-
regelgeving, de Co2  uitstoot en 
het klimaatvraagstuk. 
Nu ook weer, de milieubewe-
ging MOB heeft de regering 
aangesproken over het PAS ver-
gunningsstelsel. (PAS = program-
matische aanpak stikstof) Dit is 
opgesteld in 2015 maar vanaf het 
begin klopte het systeem eigen-
lijk al niet. Maar door de nu veel 
meer opkomende milieubewe-
gingen en groene linkse partijen 
wordt dit weer opgepakt om nu 
dus de boeren te dwarsbomen. 
Stikstof komt vrij bij fossiele ver-
brandingen en dit komt dus vrij 
bij uitlaatgassen van auto’s, het 
vliegverkeer en de scheepvaart. 
Ook in de veehouderij komt stik-

stof vrij bij bemesting en het 
weiden van de koeien. Doordat 
de stikstof uitstoot in Nederland 
te hoog is moeten er maatrege-
len genomen worden. Daardoor 
liggen 18.000 bouwprojecten 
stil en dreigen boerenbedrijven 
te verdwijnen, of in te moeten 
krimpen.

De regering probeert dus om 
de snelheid terug te dringen 
van auto´s maar dit zet eigenlijk 
geen zoden aan de dijk m.b.t. 
de stikstof. Minder auto´s op 
de weg wordt hem ook niet.  En 
het vliegverkeer terugdringen 
in deze tijd ook niet. Dus zijn de 
boeren de pineut. Maar uit stu-
dies blijkt dat de stikstofuitstoot 
van de  veehouderij in Nederland 
sinds 1990 met 65% is afgeno-
men. Terwijl het auto- en vlieg-
verkeer enorm is toegenomen.

Waar de Aarlanderveense boe-
ren mee te maken krijgen is dat 
de Nieuwkoopse Plassen zijn 
uitgeroepen tot Natura2000 ge-
bied. Dus mag er in dit gebied 
zo min mogelijk “vervuiling” 
plaatsvinden. Dat ondervinden 
wij allen nu al als je wil varen op 
de Nieuwkoopse plassen want 
Natuurmomenten sluit al hele 
gebieden af van de Nieuwkoop-
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se Plassen. Doordat het gebied 
Natura2000 gebied is, heeft Na-
tuurmomenten erg veel te ver-
tellen over de plassen. Dit leidt 
ook tot steeds meer tegenstand 
van de Nieuwkopers. Hierdoor 
bestaat dus het  gevaar dat de 
boeren vlakbij de plassen weg 
moeten of moeten inkrimpen. 
Deze maatregelen gaan de boe-
ren in het gebied hieromheen 
veel geld en ruimte kosten. 

Het protest van 1 oktober  is 
vooral omdat de boeren het zat 
zijn om maar overal de schuld 
van te krijgen. 

Wim de Goeij vertrok dinsdag 1 
oktober om half 10, na het mel-
ken en voederritueel, samen 
met Robert v/d Plas en Jan Kel-
der richting de Mac Donalds van 
Bodegraven want daar stond 
een bus klaar die geregeld  was 
door de Vereniging van Veehou-
derij Belangen. ( Steeds Vooruit)                                     
Door de drukte op de weg van 
andere boeren kwam de bus pas 
om 11 uur aan in Bodegraven. De 
bus moest parkeren bij het ADO 
stadion en vanuit daar zouden er 
shuttle bussen vertrekken rich-
ting het Malieveld. Maar omdat 
deze bussen op zich lieten wach-
ten gingen een aantal boeren 

lopend de binnenstad in richting 
het Malieveld, een wandeling 
van 6,5 km. Onderweg kwamen 
ze een hoop mensen tegen die 
zwaaiden en applaudisseerden 
voor hen. Ook was er een te-
gen protest van een aantal die-
renactivisten. De politie stond 
wel met 60 man om deze groep 
heen, bang voor eventuele con-
frontatie. De Hagenaren die er 
naar keken zeiden, Daar staan ze 
weer van ons belastinggeld.

Door het late vertrek s’morgens 
en dus nog een wandeling rich-
ting het Malieveld, kwamen de 
boeren pas om 14 uur aan op 
het veld. Net nadat minister Ca-
rola Schouten had gesproken. 
Minister Schouten beloofde de 
boeren dat de veestapel niet ge-
halveerd hoeft te worden zolang 
zij minister is. Dat is dus nog 1,5 
jaar, binnen zo een tijdsbestek 
kan je toch niet halveren dus ei-
genlijk een loze belofte.

De sfeer was goed op het Malie-
veld gevuld met 10.000 boeren  
en sympathisanten.  Er stonden 
wel  1.000 trekkers op het veld. 
Meer dan de 65 die er op moch-
ten van de  burgemeester van 
Den Haag.

Op naar Den Haag
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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!
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Beste mensen, bij deze wil ik u melden, dat ik voor onbepaalde tijd 
mijn werk als Pedicure even niet kan uitvoeren.
Mijn man moet een zware hartoperatie ondergaan, vandaar dat ik er 
even tussen uit ga. Hopende op uw begrip en graag tot ziens! 
 
Ps. Ik laat u weten wanneer ik weer aan de slag ga.
 
Bedankt en vriendelijke groet,
Jeanet van der Bijl.

Het doorgeefstokje
Het vertrouwde doorgeefstokje is voor deze maand doorgegeven 
naar November. Volgende maand kunt u het weer lezen.

De redactie.

Ingezonden Berichten

Op naar Den Haag

Na 15:00 uur was het afgelopen. 
De sprekers mochten van 13.00 
tot 15:00 uur hun zegje doen, 
dus daarna weer op zoek naar de 
bus. Maar omdat ze lopend naar 
het veld waren gegaan was die 
nog niet zo makkelijk te vinden. 
Gelukkig kwamen ze 2 werkne-
mers van v/d Post uit Aarlander-
veen tegen (Tim en Mark) die 
waren met de trekker s’morgens 
richting Den Haag gegaan, dus 
daar konden ze bij instappen 
en weer richting huis. Gewoon 
de binnendoor weggetjes geno-
men waardoor het vlot ging.

Binnen enkele weken komt er 
duidelijk voor de boeren. Dan 
wordt er uitspraak gedaan over 
hoe nu verder met de PAS. Maar 
op deze dag was het overduide-
lijk 90% van de mensen steunt de 
boeren.

Wim, wil dus ook iedereen be-
danken voor de steun die hij en 
alle andere boeren hebben mo-
gen en nu nog mogen ervaren. 
Bedankt.

Shirley Jasper-Veenswijk
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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
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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
www.beerenondergoed.com

Openingstijden:                           
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Achttienkavels 7 
2421 LG  Nieuwkoop

T 0172 571152
F 0172 571286
E info@hka-nieuwkoop.nl

Nieuwkoop
De juiste man, met de juiste machine, op de juiste plek. Dat is ons streven. En daar 
zetten de 25 medewerkers van HKA-Nieuwkoop zich dagelijks voor in bij de opdracht-
gevers. HKA-Nieuwkoop biedt daarnaast een breed assortiment loonwerk- en grond-
verzetmachines voor de verhuur met of zonder onze bemanning. HKA-Nieuwkoop doet 
het ánders! Hoe? Dat vertellen we u graag in een persoonlijk gesprek.

LOONWERK - GRONDVERZET - MACHINEVERHUUR             HKA-NIEUWKOOP.NL

LOONWERK & GRONDVERZET
Maar dan zoals het hoort.

HKA-5002B.indd   1 31-03-15   09:27
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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 
 John de Pater  Zuideinde 28 06-23533925 0172-574948
    hjdepater@hetnet.nl
 Frank Luyben  Nieuwkoopseweg 9 06-47143338 0172-571553 
    luijben@hetnet.nl

 De coördinatoren

+   Politie, als er geen haast mee gemoeid is... 0900- 88 44
N  Wijkagent, Gretha van der Velde & Bert Vitters 0900- 88 44
	 :	gretha.van.der.velde@politie.nl
	 :	bert.vitters@politie.nl
 Gemeente Alphen aan den Rijn              14 0172
   Huisarts, Dr. Frans van der Kooij. 0172- 57 1308
  Huisartsdienst, 
 ´s avonds, ´s nachts en in het weekend.  0900- 51 380 39
  Tom in de buurt, voor zorg en welzijn vragen  088-9004567
:	info@tomindebuurt.nl 
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Colofon

BESTUUR 
Herman de Jong   Voorzitter - Noordeinde 3 - 0641859887
Annette Hijman-Smit Secretaris - Dorpsstraat 111 - 573546
- vacature -  Penningmeester
B. Zonneveld  Research en speciale projecten - 0610893839
Rob Groenestein  IT - Noordeinde 9d - 0653279375
Jordi Wijfje   Woonbeleid - Dokter v/d Windhof 34 - 0613634164
Frank van der Salm Wijkbeheer - Stationsweg 6a - 0654955388

REDACTIE
Patricia De Sain - Innemee Redactielid - Hogedijk 4a - 0630135423
Vincent Hoekveld  Redactielid - Zuideinde 2 - 0614974976
Shirley Jasper-Veenswijk  Redactielid - Dokter v/d Windhof 6 - 572592
Bastiaan van Gils   Opmaak & Vormgeving - P. Pasmahof 3 - 495121
Dick de Graaf  Distributie - Kerkvaartsweg 33 - 571282

Bankrekening:
NL27RABO0101395221 t.n.v. Belangenvereniging Aarlanderveen
www.bvaarlanderveen.nl

E-mail - bestuur
bestuur@bvaarlanderveen.nl
wijkbeheer@bvaarlanderveen.nl
Email - Redactie
redactie@bvaarlanderveen.nl

Postadres:
Secretariaat B.V.A. /
Redactie De Belangenaar
Dorpsstraat 53A,
2445 AK Aarlanderveen 

De bestuursvergaderingen van de Belangenvereniging zijn altijd openbaar. 
Wij vragen echter wel of u uw bezoek vooraf wilt melden bij het bestuur.

Kopij - Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst. De redactie be-
houdt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten en/of aan te 
passen en eventueel te weigeren. De Belangenvereniging Aarlanderveen en 
de redactie zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvol-
ledigheden van de informatie in de Belangenaar.

De Belangenaar is een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen 
en wordt 11 keer per jaar thuis bezorgd bij elk lid van de Vereniging. Het lid-
maatschap, inclusief stemrecht,  kost 3 euro per persoon (boven de 18 jaar) 
per jaar. U kunt lid worden door het lidmaatschap formulier  aan te vragen 
per e-mail bij penningmeester@bvaarlanderveen.nl 
Wij stellen het op prijs als we gebruik kunnen maken van een jaarlijkse au-
tomatische incasso van uw bankrekening.
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