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Heeft u een leuk verhaal, kritische noot, mooie foto, 
een tekening of een gedicht?

We zouden het graag in de Belangenaar plaatsen.

Stuur uw kopij per e-mail naar
redactie@bvaarlanderveen.nl

of doe het in de brievenbus bij een van de redactieleden. 
De adressen vindt u achterin de Belangenaar.
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In deze Belangenaar o.a.

Driemolenloop

Zoekt een nieuw 
bestuurslid

Een huis met historie

Dorpsstraat 21

Speel en win 25 euro!

Quiz over  
Aarlanderveen

Speel ook mee!

Zonnebloem 
loterij
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Ophaaldagen oud papier
Woensdag 15 juli
Woensdag 29 juli
Woensdag 12 augustus
Woensdag 26 augustus
Woensdag 9 september

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 12 september

Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 31 augustus

Bestuursvergadering
Maandag 31 augustus

Redactievergadering
Woensdag 2 september

Agenda

Zomervakantie
Tijdens de zomervakantie blijft 
de praktijk open.
Wel zal gedurende 5 weken de 
praktijk enkele dagen gesloten 
zijn. Het gaat om de volgende 
dagen: 21 juli, 28 juli, 4 augustus, 
11 augustus en 18 augustus (dins-
dagen) en 20 augustus (donder-
dag).

De praktijk  wordt op deze da-
gen voor spoedgevallen waarge-
nomen door:
Huisartsenpraktijk Ter Aar, 
Aardamseweg 73 in Ter Aar, 
telefoonnummer 0172-602811.

Verbouwing
Het woonhuis van dokter Van 
der Kooij is verkocht, maar de 
praktijk gaat niet verhuizen.

In het najaar wordt de praktijk 
verbouwd en verhuizen we tij-
delijk naar een port cabine in de 
voortuin van de praktijk. In de 
laatste week van augustus zul-
len we voorbereidingen treffen 
voor de verhuizing en de verbou-
wing. Voor actuele informatie 
verwijzen wij naar onze website: 
www.huisartsenpraktijkaarlan-
derveen.nl of naar de tekst op 
het antwoordapparaat.

Bericht van onze huisarts
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Reserveren voor Algemene le-
denvergadering 
De algemene ledenvergade-
ring van de BVA is gepland voor 
Maandag 28 September, om 
20:00 in zaal Vergeer. In ver-
band met de benodigde ruimte 
verzoeken we uw aanwezigheid 
van te voren te reserveren bij 
Annet via secretaris@bvaarlan-
derveen.nl  Specifieke agenda-
punten kunt u ook van te voren 
schriftelijk indienen bij Annet. De 
vergadering zal onder andere in-
gaan op de bestuurssamenstel-
ling, het democratisch gehalte 
van de Belangenvereniging en 
de woningbouwsituatie in Aar-
landerveen. De complete agen-
da komt in de Belangenaar van 
september.

Speelbos
De Rotaryclub Alphen en 
Woubrugge heeft ook een do-
natie gegeven, specifiek voor 
het aanschaffen van speeltuigen 
voor jonge kinderen in het speel-
bos.

Samen Kokkerellen
De kookgroep “samen kokke-
rellen, samen smullen” zal voor 
het eerst weer plaatsvinden op 
donderdag 10 september 2020, 
voor de door ons bekende deel-

nemers om 17:30 ditmaal in zaal 
Vergeer. Onze doelgroep heeft 
al maanden niet meer met el-
kaar kunnen samenzijn. Er kan 
jammer genoeg niet door onze 
vrijwilligers gekookt worden, 
omdat de ruimte in de keuken 
van het Dorpshuis te krap is om 
gezamenlijk te koken.  Graag ho-
ren we van mensen die een gro-
te keuken ter beschikking willen 
stellen of mensen die op andere 
wijze willen bijdragen. Financiële 
bijdragen  worden ook zeer op 
prijs gesteld.

Nieuwe Penningmeester
Maries Koole is sinds 15 juni de 
nieuwe penningmeester voor 
de BVA. Niemand heeft schrifte-
lijk bezwaar gemaakt. Herman 
werkt hem in. 

Verbeteren verkeerssituatie 
fietsroute  Ziendeweg
In opdracht van Provincie 
Zuid-Holland en Gemeente Al-
phen aan den Rijn doet ingeni-
eursbureau Iv-Infra onderzoek 
naar de mogelijkheden om de 
verkeersveiligheid op de Zien-
deweg tussen Zuideinde Nieuw-
koop en Zwammerdam te ver-
beteren. Omdat er geen grote 
groepen kunnen participeren in 
het overleg kunt u als gebruiker 

Van de bestuurstafel
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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

         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: info@deblijdewereld.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
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en belanghebbende voor vragen 
en ideeën rechtstreeks contact 
opnemen met Eddie Wienk van 
Iv-Infra via e.g.wienk@iv-infra.nl.  
Zie ook de BVA website https://
bvaarlanderveen.nl/2020/06/21/
studie-ziendeweg/ en verderop 
in deze Belangenaar.

Bestuurlijk overleg
Op maandagavond 6 juli vindt 
het tweejaarlijks overleg tussen 
de BVA en de Gemeente (wet-
houder Schotanus plus  gebieds-
coördinatoren) plaats. Op de 
agenda staan:
1. Beleid en status woningbouw
2. Plan windmolens en zonne-

panelen in de polder (vraag 
van BVA aan Gemeente, naar 
aanleiding van artikelen in de 
kranten over Concept Regio-
nale Energiestrategie van de 
regio Holland Rijnland)

3. AED’s
4. Sluipverkeer
5. Schiphol
6. Internet
7. Speelbos opening
8. Ontwikkelingen MFA. (Multi 

Functionele Accommodatie)
9. Afvalbakken beleid.
10. Fietsbrug over Aarkanaal
11. Democratie in de wijken en 

dorpen.

Oranjefeest
Wij hebben van het Oranje co-
mité begrepen dat er voor za-
terdag 25 juli een programma 
gemaakt wordt. Op 27, 28 en 29 
juli zijn er geen activiteiten. Zie 
hierover verderop in deze Belan-
genaar.

Herman de Jong, namens het be-
stuur van de BVA

Van de bestuurstafel
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Nieuws van de Zonnebloem

De Zonnebloem afdeling Aarlan-
derveen wil u hartelijk bedanken 
voor het bestellen van de Zonne-
bloemloten.

Dit jaar was het voor ons niet mo-
gelijk om de loten aan de deur 
te verkopen. Door middel van 
het rondbrengen van flyers met 
de mogelijkheid om de loten te 
bestellen, hebben we toch een 
mooie oplossing gevonden.

We stellen het zeer op prijs dat u 
de moeite hebt genomen om het 
strookje met geld bij één van de 
vrijwilligers in de bus te doen of 
een bestelbedrag over te maken 
op onze bankrekening. Inmid-
dels zijn alle tot nu toe bestelde 
Zonnebloemloten rondgebracht 
in het dorp.

Heeft u onze flyer gemist of 
bent u vergeten om de loten te 
bestellen: dan 

heeft u nog de mogelijkheid tot 
1 augustus a.s.

Een lot kost € 2.00 en hiervan 
komt € 1.50 ten goede van de 
Zonnebloem afdeling Aarlander-
veen. Met de opbrengst kunnen 
we, zodra het allemaal weer mo-
gelijk is, fijne activiteiten voor 
onze gasten organiseren.

U kunt als volgt bestellen:
1. een briefje met uw naam en 

adres en het gepaste geldbe-
drag in de brievenbus doen 
bij:
• Anneke de Jeu 

Maarten Boogaardhof 10
• Corrie Valentijn  

Noordeinde 74
• Floor v. Dolder 

Zuideinde 27
• Jans v. Rijswijk 

Dokter v.d. Windhof 2
• Ali de Vries 

Dorpsstraat 74
• Joke Burggraaf 

Aarlanderveenseweg 1

2. het bedrag (aantal loten x 
€ 2,00)  overmaken op re-
keningnummer NL56RABO 
0115858660 t.n.v. Zonne-
bloem afd. Aarlanderveen. 
Graag even uw naam en 
adres bij de omschrijving           
vermelden.
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De Zonnebloemloterij wordt van 
harte bij u aanbevolen.

De afgelopen maanden is het 
niet mogelijk geweest om ac-
tiviteiten te organiseren of om 
gasten thuis te bezoeken. Toch 
hebben we geprobeerd om het 
contact met onze gasten te on-
derhouden d.m.v. telefoonge-
sprekken.

De vrijwilligers hebben rond de 
Pasen een mooie persoonlijke 
kaart rondgebracht en voor het 
Pinksterweekend is er een pre-
sentje bezorgd bij onze gasten.
Met een vriendelijke groet,

Bestuur en vrijwilligers De Zonne-
bloem afdeling Aarlanderveen

Nieuws van de Zonnebloem

 
 

DE “MALLE WIEKEN”  
DORPSQUIZ 

DE 
AARLANDERVEENSE 

DORPSQUIZ VOOR 
JONG ÉN OUD 

2
0
2
0 

Zaterdagavond 25 Juli 
Verdere info volgt via de folder van 

het Oranje Comité 
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Het geplande zomerfeest op 
27, 28 en 29 juli kan, zoals u wel 
zult begrijpen, geen doorgang 
vinden vanwege het coronavi-
rus. Ondanks dat wil het Oranje 
comité toch, rekening houdend 
met de 1,5 meter, iets doen voor 
Aarlanderveen en wel op zater-
dag 25 juli. Er wordt dan een 
fietstocht gepresenteerd. De 
tocht kunt u op deze dag gaan 
fietsen, startend vanaf thuis, 
maar wanneer het u niet uit-
komt kan dat natuurlijk ook op 
een andere dag.

Ook wordt er op 25 juli een 
Dorpsquiz gehouden (zie hier-
voor alvast als start, de aankon-
diging verderop in deze Belange-
naar)

Voor de kinderen is er een wan-
delpuzzel door het dorp, op 
zoek naar oranje letters welke 
te zien zijn  achter de ramen van 
diverse woningen.

Nadere informatie over de drie 
bovenstaande activiteiten vindt 
u t.z.t. op onze website: het 
oranjecomite.nl  en in het pro-
grammaboekje dat u in de voor-
afgaande week in de bus krijgt.
 
Voor de ouderen, als trouwe be-
zoekers van onze ouderenavond 
tijdens de zomerfeesten, heb-
ben we  een verrassing welke 
we thuis komen afleveren op die 
zaterdagochtend. Op deze ma-
nier kan het misschien toch nog 
een klein beetje feest zijn in deze 
bijzondere tijd van 1,5 meter af-
stand. 

Geniet ervan en we hopen vol-
gend jaar weer als vanouds ons 
zomerfeest te kunnen organise-
ren.

Met vriendelijke groet,
Uw Oranje comité   
Dorpsstraat 85

Helaas geen Zomerfeest

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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Dorpsstraat 21

Tijdens een bezoek aan de pa-
tatkraam van Marie, kwam ik 
iemand die vroeger bij mij op de 
Viergang basisschool zat en dus 
in Aarlanderveen had gewoond 
tegen en zij vertelde dat zij weer, 
maar nu samen met haar man en 
gezin in Aarlanderveen was ko-
men wonen en wel op de Dorps-
straat 21, links naast hofje van ’t 
Riet.

Haar vader was vanaf de begin 
jaren 80, de hoofdmeester/di-
recteur van de school De Vier-
gang, namelijk meester Scholte. 
En nu woont zijn oudste dochter 
Nienke, die tot haar twintigste in 
Aarlanderveen woonde, weer in 
het dorp met haar man Aiko en 

kinderen Hugo en Valentijn.
 
Zij vertelde mij dat ze tijdens de 
verbouwing aan het huis een 
hoop interessante dingen was 
tegen gekomen, dus heb ik aan 
Dhr. Arjan v. ’t Riet gevraagd 
naar de historie van dit huis, 
want Nienke had begrepen dat 
Dokter van der Wind hier prak-
tijk had gehouden. Navraag bij 
de oudere inwoners van Aarlan-
derveen leverden een andere 
mening op. Zij vertelden dat 
deze aan de overkant zat waar 
later Dokter van der Ent Braat 
zijn praktijk had en woonde. Dus 
ik wilde graag weten hoe het nu 
echt  werkelijk zat.

Gemetselde bogen als fundering
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Het verhaal klopte, er blijkt zelfs 
voor Dokter van der Wind nog 
een huisarts in deze woning zijn 
praktijk gehad te hebben name-
lijk Dhr. P. Maats, deze vestigde 
zich in 1899 in deze woning. 
De woning was 6 jaar daarvoor 
nieuw gebouwd.

Maats liet de woning uitbreiden 
door tussen de begane grond 
en de zolderverdieping een ex-
tra verdieping te laten plaat-
sen. Daardoor kreeg het huis de 
hoogte die het nu nog heeft.           

Maats deed in 1925 zijn huisart-

senpraktijk en ook het woonhuis 
Dorpsstraat 21 over aan zijn op-
volger Willem van der Wind. Die 
liet een paar jaar later een aparte 
spreekkamer en apotheek aan 
het huis bouwen.

In 1938 verhuisde Van der Wind 
naar de overkant van de straat, 
waar later Dokter van der Ent 
Braat ging wonen en werken. En 
werd Dorpsstraat 21 betrokken 
door het gezin van Arie van ’t 
Riet senior. 

De spreekkamer en wachtka-
mer van Van der Wind zijn lange 

tijd daarna gebruikt door de 
tandartsen Vroege en later 
Tepe.

Familie de Raaf heeft bene-
den de gehele vloer eruit ge-
haald omdat er overal hoog-
te verschil was tussen de 
vertrekken en hierdoor za-
gen zij dat er allemaal bogen 
gemetseld zijn als fundering.

De deur tussen de voorma-
lige wachtruimte en spreek-
kamer van de dokter is heel 
dik, de familie de Raaf dacht 
begrepen te hebben, dat dit 
was om dus het geluid tus-
sen wachtkamer en spreek-

Schuilplaats voor onderduikers?

Dorpsstraat 21
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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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kamer tegen te houden maar 
deze deur is enkel alleen zo dik 

omdat de spreekkamer dus aan-
gebouwd is en de buitenmuur 
natuurlijk dikker was dan een ge-
wone muur tussen kamers.

Ook kwamen zij een ruimte te-
gen tussen de vloer van de eer-
ste verdieping en de eronder 
gelegen kelder, in deze ruimte 
zou er plaats zijn geweest voor 
onderduikers maar bij navraag 
blijkt dat er wel een onderdui-
ker in die periode geweest is 
in het huis van de familie van ’t 
Riet. Deze man had een relatie 
met de nicht van mevrouw van 
’t Riet maar hij heeft zich nooit 
hoeven te verschuilen. Nienke 

heeft deze loze ruimte tussen de 
verdiepingen goed schoonge-
maakt en de vloerbedekking er 
zo overheen gelegd dat je er ten 
alle tijden bij kunt komen.

Ook zit er in de muur van de eet-
kamer een buis met daarin een 
fluitje, deze buis loopt helemaal 
door tot de zolder en vanaf be-
neden werd vroeger op het fluit-
je gefloten in de buis waardoor 
de dienstbodes, die op de zolder 
woonden, wisten dat ze nodig 
waren beneden.

Nu ook in hun bezit is een te-
kening van de aanleg van extra 
elektra, in opdracht van Dokter 
van der Wind, deze oude teke-
ning hebben zij laten inlijsten. 
Een leuk detail is dat er staat 
Dokter van der Windt met dt. 
Dus heeft de tekenaar een foutje 
gemaakt?

Dorpsstraat 21
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Nienke en haar gezin 
willen iedereen bedan-
ken voor alle briefjes, 
kaarten en cadeautjes 
die zij hebben ontvan-
gen, zij voelen zich 
hierdoor erg welkom.

Nienke, bedankt dat ik 
jullie mooie huis mocht 
zien en veel geluk met 
elkaar in Aarlander-
veen.

Shirley Jasper/Veenswijk

De technische tekening van W.v.d.Windt 

Dorpsstraat 21
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Wanneer mensen afscheid moeten nemen,  

overheerst het gemis. Tegelijkertijd dringen zich  

vragen op over de afwikkeling van de nalaten- 

schap. Testament, verklaring van erfrecht, erf- 

belasting: het zijn woorden die zich lastig laten  

rijmen met het verdriet. Kroes en Partners geeft  

ze daarom graag een betekenis, het liefst nog  

voordat ze een eigen leven gaan leiden. Ieder  

overlijden komt te vroeg. Regel het daarom op tijd!

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

overlijden
komt
altijd te 
vroeg
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Wie wint de 25 euro?

Quiz over Aarlanderveen en De Belangenaar

Helaas hebben we nog niet de juiste antwoorden ontvangen, daar-
om verlengen we de deelname.

Degene die de meeste antwoorden juist bij ons inlevert ontvangt 
een waardebon van 25 euro. 

Mail je antwoord naar: redactie@bvaarlanderveen

1. Hoeveel inwoners had Aarlanderveen per 1 januari 2020?
2. Hoeveel inwoners had Aarlanderveen in 1947?
3. Wanneer is De Belangenaar opgericht?
4. Wie was de 1e voorzitter van de Belangenvereniging?
5. Wat was de voorloper van de Belangenvereniging?
6. Wanneer is de Mariaschool gesloten?
7. Hoe oud is het Oude Rechthuis?
8. Sinds wanneer bestaat de bakkerswinkel Van Leeuwen?
9. Sinds wanneer maken de inwoners zich al zorgen over de leef-

baarheid in Aarlanderveen?
10. Wanneer verscheen de eerste Belangenaar?
11. Wie zaten er toen in de redactie?
12. Waar werd de eerste jaren vergaderd?
13. Waar vergadert de redactiecommissie tegenwoordig?
14. Door wie is de naam Belangenaar bedacht?
15. Wie was Nijntje? (en dan bedoelen we niet het beroemde Bru-

nakonijntje maar de Aarlanderveense)
16. Van wie zijn deze wijze woorden: ‘Aarlanderveen is de moeite 

meer dan waard om er telkens weer de aandacht van elkaar en 
van anderen voor te vragen’?
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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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Al ruim vijftig jaar vindt in Aar-
landerveen de Driemolenloop 
plaats. Een hardloopevenement 
voor jong en oud, amateur of 
prof. Voor Aarlanderveeners, 
door Aarlanderveeners. 

Binnen het bestuur komt bin-
nenkort een plek vrij. Ben jij 
goed in organiseren en wil je wat 
betekenen voor Aarlanderveen? 
Dan is dit jouw kans! Wij zijn op 
zoek naar een enthousiast per-
soon die met ons dit fantasti-

sche sportevenement wil orga-
niseren! 

Lijkt dit jou wat en wil je hier 
meer over weten? 

Neem dan contact op met Ben 
van der Post via 06-51213484 
Of stuur een e-mail naar: 
driemolenloop@gmail.com

Sportieve groet, 
Organisatie Driemolenloop

Bestuurslid gezocht!

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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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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Je staat er gelukkig niet de hele dag bij stil. Maar 
weet jij wat je moet doen wanneer je iemand 
bewusteloos vindt? En wat is een shock eigenlijk? 
Wat doe je als iemand allergisch is voor een 
wespensteek? Of er wordt iemand voor je neus 
aangereden… 

BEHAAL JE EHBO DIPLOMA 
WE STARTEN OP:  
17 SEPTEMBER 2020 
 
Tijdens de cursus wordt de lesstof uit het Oranje Kruis boekje 
behandeld en na afloop van de cursus wordt een examen afgenomen 
waarbij aandacht besteed wordt aan de theorie uit het boekje en het 
geleerde in de praktijk (zoals verbanden, stabiele zijligging, beademen 
en reanimatie). Als dit examen goed afgelegd wordt, ontvangt de 
cursist het officiële EHBO-diploma. 

De startdatum is nog even onder voorbehoud van de ontwikkelingen 
omtrent de coronamaatregelen en voldoende deelname. 

Geef je op via: info@ehboaarlanderveen.nl 
Prijs: 160,- euro per persoon 
Tijd: ongeveer 10 donderdagavonden 
Locatie: ‘De Jeugdhaven’ in Aarlanderveen

 

 

Een reanimatie: Weet 
jij wat je moet doen? 

____ 

Je ziet ze overal: 
AED’s maar kun je er 

ook wat mee? 

____ 

Hoe weet je of iemand 
iets gebroken heeft? 

____ 

Moet je nou wel of 
niet 112 bellen? 

____ 

Hoe behandel je 
eigenlijk een 
brandwond? 

EHBO VERENIGING 
AARLANDERVEEN 

Dorpstraat 24, 
2445 AN 

Aarlanderveen 
In ‘De Jeugdhaven’ 

www.ehboaarlanderveen.nl 
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Kwaliteit in tapijt, vinyl, marmoleum,
gordijnen, vouwgordijnen, lamellen,

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063

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
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We gaan ervoor!!! Op zaterdag-
avond 25 juli organiseren we een 
Aarlanderveense Dorpsquiz. We 
hopen dat zoveel mogelijk men-
sen/teams meedoen aan deze 
gezellige dorpsquizavond. 

Wanneer?
25 juli 2020 van 19:00 uur tot 
klokslag 23:00 uur.

Voor wie?
Voor jong & oud in teamverband.

Hoe groot mag een team zijn?
Met 2-8 personen moet het goed 
te doen zijn.
 
Wat kun je verwachten?
• Boekwerk aan zeer diver-

se vragen in 10 categorieën, 
waarvan 1 over Aarlander-
veen.

• Zowel internetvragen als vra-
gen waarvoor je Aarlander-
veen in moet en waarvoor je 
opa of oma nodig hebt.

• Tijdsdruk om alle vragen zo 
goed mogelijk te beantwoor-
den met elkaar. Dus je zult 
de vragen moeten verdelen. 
Teamwork maakt of breekt. 

• Eeuwige roem met een gave 
hoofdprijs.

Vraag je opa, oma, ooms, tan-
tes, vader, moeder, broers, 
zussen, vrienden, buren en 

vage kennissen, en geef je op 
voor de ‘Malle Wieken’ Quiz!!! 
 
Inschrijven
Mail voor vrijdag 24 juli je in-
schrijving naar hetoranjecomi-
te@mac.com, met:
1. Teamnaam
2. De naam van je team-captain.
3. Namen en leeftijd van je 

teamleden
4. 06-nummer van de teamcap-

tain (nodig tijdens de quiz)

We gaan gelijk van start
Voor degene die nog niet kun-
nen wachten is hier alvast een 
vraag om mee te starten
1. Wat zegt Johan Derksen in de 

uitzending van Voetbal Inside 
letterlijk over Aarlanderveen?

2. Waar staat deze ‘Malle Molen-
wiek’?

De ‘Malle Wieken’ Dorpsquiz
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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

Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl
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In opdracht van Provincie 
Zuid-Holland en Gemeente Al-
phen aan den Rijn doet ingeni-
eursbureau Iv-Infra onderzoek 
naar de mogelijkheden om de 
verkeersveiligheid op de Ziende-
weg te verbeteren. 

Wij betrekken de bewoners en 
gebruikers van het gebied  graag 
bij dit onderzoek. De vorm waar-
in dit plaatsvindt is uiteraard 
afhankelijk van de mogelijkhe-
den die binnen de coronamaat-
regelen zijn toegestaan. Op dit 
moment vinden er namens de 
gemeente geen bijeenkomsten 
plaats met grotere groepen. 
Vandaar dat wij u, op deze 
minder persoonlijke wijze, 
informeren over het door 
ons uit te voeren onder-
zoek. 

Als bewoner en gebruiker 
van het gebied bent u on-
getwijfeld op de hoogte 
van de verkeersituatie op 
de Ziendeweg. Het is een 
lange, smalle weg met op 
gezette tijden een groot 
verkeersaanbod. Veel au-
tomobilisten gebruiken de 
Ziendeweg als alternatief 
voor de provinciale wegen. 
De weg is onderdeel van 
de ontsluiting van agra-

rische percelen. Er is ook veel 
fietsverkeer voor woon-school-
werk en recreatief gebruik. Al 
met al is de combinatie tussen 
de lengte, beperkte breedte van 
de weg en de verschillende ver-
keerstromen niet optimaal. De 
verkeersveiligheid is op sommi-
ge momenten in het geding. 

Vandaar dat in een verkennend 
onderzoek wordt nagegaan of 
het mogelijk is de verkeerssitua-
tie te verbeteren. Wij richten ons 
daarbij op het verkennen van de 
mogelijkheden om de veiligheid 
voor de fietser te vergroten. Bij-
voorbeeld door aanpassingen te 

Studie Ziendeweg



28 Juli 2020

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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doen op de Ziendeweg zelf of 
door een nieuw vrijliggend fiets-
pad in het gebied te realiseren. 
Wij gaan na welke tracés en op-
lossingen hiervoor mogelijk zijn. 

In deze verkenning gaan we in 
gesprek met de belanghebben-
den. Grondeigenaren, pachters 
en (vertegenwoordigers van) 
belangenverenigingen worden 
door ons persoonlijk benaderd 
om van gedachten te wisselen 
over de mogelijkheden. Andere 
belanghebbenden zullen we zo 
goed mogelijk op de hoogte pro-
beren te houden met nieuws-
berichten. Wij hechten er aan 
u goed te informeren en uw in-
breng zo volledig mogelijk te in-
ventariseren. 

De komende weken vinden de 
eerste verkennende gesprek-
ken plaats.  Het streven is om 

kort na de zomervakantie een 
of meerdere realistische op-
lossingsrichtingen te presen-
teren. Vervolgens zullen deze 
oplossingsrichtingen verder 
uitgewerkt worden en wordt, 
indien van toepassing, een voor-
keursoplossing vastgesteld. 
Deze rapportage hopen wij in 
november te kunnen presente-
ren. De wijze waarop zullen wij 
te zijner tijd pas kunnen bepalen.

Nadat het onderzoek is afge-
rond zal Gemeente Alphen aan 
den Rijn nagaan of er voldoende 
aanleiding is voor een vervolg-
stap. 

Als u als gebruiker van het ge-
bied alvast uw reactie aan ons 
kwijt wil of vragen heeft, dan 
kunt u contact opnemen met 
Eddie Wienk van Iv-Infra via 
e.g.wienk@iv-infra.nl.

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

bij een overlijden bén ik er voor u

Studie Ziendeweg
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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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Ingezonden Berichten

Ik zoek een bijbaantje

Hallo ik ben Hugo en ben 13 jaar.
Ik zoek iemand om bij te komen werken. 
Het mag in Nieuwkoop of Aarlanderveen. 
Het liefst doe ik sjouw werk maar voor de rest geen voorkeur, liever 
geen werk in de bossen bij kleine beestjes.  
Ik wil er wel iets mee verdienen. 
In het weekend bijna altijd tijd, door de weeks na 14:30. 

Heeft u interesse mail mij dan naar hugoderaaf@hotmail.com
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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!

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.

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

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

Bert Vitters, Anthony Coli en Kim Smeele                  0900- 88 44
	 :	E-mail via het contactformulier op Politie.nl
 Gemeente Alphen aan den Rijn              14 0172
   Huisarts, Dr. Ferdinand Oppenhuizen 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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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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Colofon

BESTUUR 
Herman de Jong   Voorzitter - Noordeinde 3 - 0641859887
Annette Hijman-Smit Secretaris - Dorpsstraat 111 - 573546
Maries Koole  Penningmeester - 0624789002
B. Zonneveld  Research en speciale projecten - 0610893839
Rob Groenestein  IT - Noordeinde 9d - 0653279375
- vacature -  Woonbeleid - 
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 - P. Pasmahof 3 - 0650126210
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.




