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         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

 

 www.loonbedrijfvanderpost.nl – 0172-571171 
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Agenda

Alphen beweegt voor de jeugd
Elke woensdag middag
Check de Facebook pagina of er 
een Sportinstuif is. 
Tijd 14.30 - 16.00 uur

Woensdag 3 april
Paasbrunch in de Speeltuin
Van 10.30 t/m 12.00 uur. Zie 
verderop in de Belangenaar 
voor meer informatie.

Oud papier ophalen
Woensdag 17 maart
Woensdag 31 maart
Woensdag 14 april

Bestuursvergadering
Woensdag 24 maart

Redactievergadering
Woensdag 31 maart

De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 10 april

Inleveren kopij uiterlijk 
maandag 29 maart
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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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Bericht van onze huisarts

Coronavaccinaties:
Op korte termijn gaan wij onze 
patiënten geboren in 1956  en 
1957 uitnodigen voor de Coro-
navaccinaties. Wanneer is nog 
niet bekend, de overheid be-
paalt wanneer wij de vaccins 
geleverd krijgen. Samen met 
deze leeftijdsgroepen zullen ook 
onze patiënten met een ernstig 
overgewicht (BMI >40) worden 
opgeroepen. Denkt u dat u in 
deze laatste categorie valt wilt 
u dit dan kenbaar maken bij de 
assistente? 

Patiënten van 65 jaar en ouder 
zullen door de GGD gevacci-
neerd worden. Helaas kunnen 
wij niet afwijken van het pro-
gramma van de overheid.

Voor actuele informatie verzoe-
ken wij u niet met de praktijk te 
bellen maar eerst op de site van 
het RIVM te kijken of u daar het 
antwoord op uw vragen vindt:  
https://www.rivm.nl/coronavirus-
covid-19

Nieuwe praktijkmedewerker:
Dokter Oppenhuizen heeft in 
zijn vorige praktijk in Leiden al 
een aantal artsen opgeleid tot 
huisarts. 

Op 1 maart is dokter Mark Geisler 
bij ons gestart met zijn opleiding 
tot huisarts. Hij heeft Aarlander-
veen uitgekozen om het komen-
de jaar zijn praktijkervaring op te 
doen.  Wij heten hem van harte 
welkom in ons team. 

06 - 45 08 53 68

info@jmhoveniers.nl

Aarlanderveen

www.jmhoveniers.nl

TUINAANLEG
VOL PASSIE EN 

VAKMANSCHAP
Uw hovenier midden in het Groene Hart
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Windturbines
De BVA heeft veel steun en bij-
val gekregen voor haar strijd 
tegen de windturbines. Ook de 
politieke partijen in de raad heb-
ben nadat de BVA de zaak had 
aangekaart hun steun gegeven 
en uiteindelijk heeft het colle-
ge aan de RES geschreven dat 
windturbines en zonnepanelen 
in Aarlanderveen en het buiten-
gebied niet gewenst zijn. Steun-
betuigingen kregen we in eerste 
instantie van Nieuw Elan, Chris-
tenUnie en vooral PvdA, die het 
college schriftelijke vragen stel-
de. Het leidde ertoe dat het col-
lege, dat bestaat uit Nieuw Elan, 
CDA en GroenLinks, uiteindelijk 
ook inzag dat het kroonjuweel 
Aarlanderveen geen passende 
plek is voor torenhoge windmo-
lens en eindeloze akkers met 
zonnepanelen. 

Bestuurlijk overleg
De BVA heeft op 24 februari  het 
halfjaarlijks bestuurlijk overleg 
gevoerd met wethouder Gert-
Jan Schotanus, gebiedsadvi-
seurs Steef v.d. Hoorn en Heleen 
Mees plus Saskia Brandt. Onder-
staande onderwerpen zijn be-
sproken:

MFA (Multi Functionele Accom-
modatie)

Voor de korte termijn zullen de 
huurtarieven van het Dorpshuis 
moeten worden aangepast en 
op de lange termijn zal gekeken 
moeten worden naar sanering 
van de verschillende voorzienin-
gen in Aarlanderveen die door 
de gemeente worden gefinan-
cierd. Er is de BVA gevraagd mee 
te denken aan eventuele samen-
werking, integratie, nieuwbouw 
op onder andere de voorzienin-
gen Dorpshuis, voetbal, tennis, 
gymzaal, speeltuin. Dit betreft 
de lange termijn. Een inventari-
satie van de verschillende func-
ties  moet worden opgesteld. 
Uiteraard in overleg met de ver-
schillende besturen. Een nieuwe 
MFA (multifunctionele accom-
modatie) behoort tot de toe-
komstige mogelijkheden.

Woningbouw
De BVA staat voor het behou-
den van de vitaliteit in Aarlan-
derveen met behoud van het 
landelijk karakter. Behoud van 
de school en behouden van jon-
ge bewoners voor het vereni-
gingsleven is daarbij essentieel.  
Doel is nog steeds het bouwen 
van 5 nieuwe woningen per jaar, 
waarvan 2 starterswoningen. In 
overleg met Lars Blokker van 
de gemeente kwamen we op 
24 februari 2021 tot de volgende  

Van de bestuurstafel
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status van de verschillende pro-
jecten, die in de toekomst mo-
gelijk worden gerealiseerd. Spe-
cifieke jaartallen zijn daarbij nog 
niet te geven. 

Bij de uitwerking van alle plan-
nen wordt door gemeente en 
Provincie goed gekeken naar 
passende inbedding in het land-
schap. Een aantal omwonenden 
van het Noordeinde hebben een 
ingezonden opiniestuk aan de 
Belangenaar gezonden. Deze 
hebben wij verderop als ingeko-
men stuk gepubliceerd.

Verhuur aan arbeidsmigranten
Om het aantal en de overlast van 
arbeidsmigranten in de Dorps-
straat te beperken zal een be-
stemmingsplan wijziging nodig 
zijn. Een ambtelijk stuk daarover 
wordt binnenkort aan het Colle-
ge  aangeboden.

Democratie in de wijken en dor-
pen
De Gemeente hecht veel waarde 
aan de inbreng van de dorpsra-
den en belangenverenigingen 
in de wijken en kernen van de 
gemeente. Een concept werk-
overeenkomst is overhandigd 
en besproken. Geïnteresseerden 
kunnen deze overeenkomst op-
vragen bij secretaris@bvaarlan-
derveen.nl

Verkeersveiligheid
De BVA heeft opnieuw de onvei-
ligheid op het kruispunt  Dorps-
straat/N231 en de Aarlander-
veenseweg aangekaart.
Gemeente heeft toegezegd dat 
ze nogmaals proberen deze situ-
aties te laten verbeteren, maar 
denkt dat het erg moeilijk zal 
gaan, gelet op de structurele 
aanpassingen van vorig jaar.

Namens het BVA Bestuur
Herman de Jong

Van de bestuurstafel

Plannaam

Aantal 

woningen

Waarvan 

starters Status 

Dorpshart (Jeugdhaven) 8 0
Anterieure ovk, start ruimtelijke procedure, parkeerprobleem 
opgelost

Noordeinde 4 10 4
Plan uitgewerkt, nog kwaliteits aanpassingen, omwonenden maken
bezwaar

Noordeinde 11 5 0 Anterieure ovk. 

Noordeinde 13 3 0 Plan, slopen bedrijfshallen

Noordeinde 50 13 8
Anterieure ovk,  doorstroom voor bewoners uit dorp, omwonenden
maken bezwaar

N231 Geluidswalwoningen 11 4 Plan, nieuwe project ontwikkelaar, nieuwe naam : "Damvesten"

Sportvelden 0 0 Stilgezet, financieel niet aantrekkelijk

Zuideinde 22 5 0 Plan uitgewerkt, Provincie positief

Zuideinde 30 4 4 Plan, 4 woningen in monumentale boerderij

Zuideinde 32 en 34 2 0 Bestemmingsplan goedgekeurd
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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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Hoe heeft Ferdinand Oppenhuizen 
zijn eerste jaar beleefd?

Hoe is het na het eerste jaar en 
de veranderingen.

Omdat ik zelf erg benieuwd was, 
hoe de nieuwe huisarts Ferdi-
nand Oppenhuizen zijn eerste 
jaar had ervaren in Aarlander-
veen, informeerde ik eerst bij de 
assistente Irma of hij misschien 
zijn verhaal wilde doen in onze 
Belangenaar. Hij bleek al meer-
dere aanvragen te hebben ge-
had, waarop hij Nee had geant-
woord maar gelukkig wilde hij 
wel in de Belangenaar zijn ver-
haal kwijt.

Het eerste jaar was zeker in-
tensief te noemen vertelde hij, 
voordat hij maar het idee had 
dat hij er een beetje in begon te 
komen, gooide Corona alles om. 
Hierdoor gingen afspraken meer 
telefonisch en heeft hij minder 
mensen gezien zoals eigenlijk de 
bedoeling was, zeker ook omdat 
hij graag de mensen wil leren 
kennen. Hij voelt zich heel ge-
waardeerd en welkom in Aarlan-
derveen, hij heeft er zeker geen 
spijt van om van de stad Leiden 
naar een dorp te komen. Hier 
kan hij weer meer “huisarts” zijn 
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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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want in de stad ging het vaker 
om psychische klachten.

Omdat Frans van der Kooij bijna 
30 jaar huisarts was in Aarlan-
derveen was hij best bang om 
vergeleken te worden of dat de 
mensen zouden zeggen, ja maar 
dat ging bij Frans anders maar 
hij voelt dat hij echt zichzelf kan 
zijn en hij is dankbaar voor zo’n 
hecht team dat hij om zich heen 
heeft aan assistentes en mede 

huisarts Willeke Clignett.

Tijdens zijn rondgang in de prak-
tijk kwam hij toch een aantal 
dingen tegen die hij graag ver-
anderd wilde hebben, vandaar 
de verbouwing. Er is een spreek-
kamer bij gekomen zodat hij ook 
weer huisartsen in opleiding 
een leer/stage plek kan bieden. 
De praktijk heeft nu in totaal 4 
spreekkamers. Ook vond hij het 
te gehorig bij de wachtruimte en 

waar de assistentes 
zaten. Nu hebben 
de assistentes een 
mooie plek, met ook 
als een patiënt iets 
wil vragen, de nodige 
privacy.

Net als Frans heeft 
Ferdinand in een 
specialisme doorge-
leerd, namelijk car-
diologie. Hierin heeft 
hij ruime ervaring 
en daarom is er op 
de praktijk een ECG 
apparaat aanwezig 
en kunnen er hart-
filmpjes en ritme re-
gistraties gemaakt 
worden. Ook nieuw 
sinds zijn komst is 
het bloedprikken, dit 
wordt op woensdag 

Hoe heeft Ferdinand Oppenhuizen 
zijn eerste jaar beleefd?
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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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en donderdag door Pauline en 
Lisette gedaan. Het is natuurlijk 
erg fijn dat je nu niet meer het 
dorp uit hoeft voor het bloed-
prikken.

Als hobby heeft hij hardlopen, 
hij traint 4 keer in de week en 
loopt zo’n 40 tot 60 km in de 
week. Als het weer wordt toege-
laten door Corona, gaat hij weer 
wedstrijden en af en toe een ma-
rathon lopen. De trainingen vin-
den plaats in het weekend en de 
avonden en heel af en toe begint 
hij op vrijdag een uurtje later om 
op skeelers of op de fiets uit Lei-
den te komen naar de praktijk.
Daarnaast is hij ook al 8 jaar voor-
zitter van het knooppunt Keten-
zorg. Hierin worden in de regio 
werkgroepen aangestuurd die 
de zorgprogramma’s aanpassen 
zodat ze allemaal hetzelfde be-
leid en dezelfde werkwijze heb-
ben.

Afgelopen 1 maart was Willeke 
Clignett 12,5 jaar werkzaam in 
de praktijk van Aarlanderveen, 
dit was een verrassing voor haar 
en zij is door het team in het zon-
netje gezet. Ik denk dat ik spreek 
namens alle Aarlanderveners, 
Willeke gefeliciteerd en we ho-
pen dat je nog vele jaren bij ons 
in het dorp wilt blijven.

Ferdinand, ik wil je hartelijk be-
danken voor de tijd die je vrij 
hebt willen maken om toch even 
te vertellen over het afgelopen 
jaar en hoe het gaat en ik wens 
je nog vele goede jaren toe in 
Aarlanderveen.

Shirley Jasper-Veenswijk

Hoe heeft Ferdinand Oppenhuizen 
zijn eerste jaar beleefd?

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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Brandweer zoekt vrijwilligers

Wel eens met de gedachte ge-
speeld om bij de brandweer te 
gaan? Dan is dit je kans, want we 
zijn per direct op zoek naar nieu-
we collega’s.

Wat heb jij ons te bieden?
Ben je iemand die goed kan sa-
menwerken, improviseren en 
tegen een stootje kan? Komt 
jouw stressbestendigheid van 
pas omdat je soms snel in actie 
moet komen zonder dat je van 
te voren weet wat je te wachten 
staat? Je nieuwsgierigheid om 
nieuwe dingen te leren kunnen 
we ook goed gebruiken, want 
in de opleiding gaat daar zeker 

gebruik van worden gemaakt. 
Ergens in je kast of aan de muur 
hangt een diploma LBO-C / VM-
BO-C / MAVO-niveau of hoger en 
zwemdiploma's A en B. Oh ja, en 
je bent 18 jaar of ouder.

Herken je je hierin? Jouw kwali-
teiten kunnen wij goed gebrui-
ken!

Wat hebben wij jou te bieden?
Terechte vraag met al jouw kwa-
liteiten. 
Je krijgt een afwisselende en 
ook stoere vrijwilligers functie 
waarin je werkt onder niet al-
ledaagse omstandigheden. De 
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opleidingen en trainingen die je 
krijgt, komen je ook in het dage-
lijks leven van pas. Je ziet welke 
gevaren zich bij bepaalde situ-
aties kunnen voordoen. Verder 
word je getraind om maatrege-
len te treffen om ongelukken 
te voorkomen. Je leert in team-
verband te werken en elkaar 
te beschermen, eerste hulp te 
verlenen bij ongelukken en nog 
veel andere aspecten die bij de 
brandweer een grote rol spelen. 
Er zijn meerdere specialisaties 
en promoties  mogelijk binnen 
ons korps, waardoor er ook op 
de langere termijn uitdagingen 
op je liggen te wachten. Als 
brandweer vrijwilliger ligt er ook 
een BHV certificaat voor je klaar, 
interessant voor jou en je huidi-
ge werkgever.

Wat we je ook bieden is een pro-
fessioneel en gezellig team Aar-
landerveners. Man/vrouw, jong/
iets minder jong, ervaren/net be-

gonnen, die zich graag inzetten 
voor ons mooie dorp. We zullen 
er alles aan doen je zo snel mo-
gelijk bij ons thuis te laten voe-
len en onze ervaringen met je 
te delen. Veiligheid en professi-
onaliteit altijd voorop, maar het 
sociale aspect binnen ons team 
is ook een niet te onderschatten 
kracht.

Denk je dat we elkaar iets te bie-
den hebben?

Neem eens vrijblijvend contact 
op met onze ploegchef Martin 
van der Vis.
martin.vander.vis@vrhm.nl
06-12599974

(Ken je toevallig al iemand uit 
het team, kun je natuurlijk ook 
met hem of haar contact opne-
men)

Wellicht tot snel,
Brandweerkorps Aarlanderveen

Brandweer zoekt vrijwilligers

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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Niet alleen windturbines maar 
ook doorgeschoten woning-
bouwplannen bedreigen het 
kroonjuweel Aarlanderveen. In 
de discussie rondom de mogelij-
ke komst van windturbines, was 
de lokale bevolking samen met 
de politiek het er snel over eens: 
het authentieke dorpje Aarlan-
derveen is een provinciaal kroon-
juweel en mag daarom niet met 
windturbines worden ontsierd. 
Deze brede belangstelling voor 
het kroonjuweel misten we ech-
ter in de gemeenteraadsverga-
dering bij de bekendmaking van 
de forse woningbouwproductie 
voor Aarlanderveen.

In de afgelopen 75 jaar groeide 
Aarlanderveen van 350 naar 
481 woningen, gemiddeld 1,7 
woning per jaar. Nu wil de ge-
meente er opeens 67 bij. En zelfs 
nog veel meer, elk jaar zo’n vijf 
tot tien. Een dergelijke toename 
betekent een radicale omslag 

vanuit historisch perspectief 
gezien. Aarlanderveen is sinds 
eeuwen niet noemenswaardig 
gegroeid. Daaraan heeft ze van-
zelfsprekend haar authenticiteit 
te danken en dat is ondermeer 
de reden waarom de provincie 
haar als kroonjuweel wil behou-
den. Met zo'n ongekende uit-
breiding van de woningvoorraad 
ziet onze volgende generatie 
niet meer het originele dorpje 
dat we nu als dorpsbewoners, 
recreanten en natuurliefhebbers 
met z'n allen zo koesteren.

Kroonjuwelen zijn zeer karakte-
ristieke en waardevolle cultuur-
landschappen in Zuid-Holland, 
aldus de provincie. Ze bepalen 
de kwaliteit en identiteit van de 
bebouwde en groene ruimte 
in de provincie, en vertellen de 
geschiedenis van Zuid-Holland. 
Deze cultuurhistorisch waarde-
volle structuren dienen behou-
den te worden voor toekomsti-

Ingezonden stuk - Doorschietende  
woningbouw bedreigt Kroonjuweel

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51   2461 GC  Ter Aar   Telefoon 0172 - 603787
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ge generaties, door dit erfgoed 
ruimtelijk te beschermen. Daar-
naast bieden ze kwalitatief 
hoogwaardige recreatiemoge-
lijkheden voor wandelaars, fiet-
sers en dagtoeristen.

Provincie Zuid-Holland heeft 13 
kroonjuwelen en vindt dat het 
kroonjuweel Aarlanderveen be-
schermd moet blijven vanwege 
haar erfgoedensemble van een 
nog gaaf lintdorp op een oor-
spronkelijk in het midden van 
het veengebied aangelegde ont-
ginningsas, haar omringende 
veenafgravingen met markante 
hoogteverschillen en haar mo-
lenviergang die de droogmakerij 
bemaalt.

Karakteristiek voor het lintdorp 
is, dat het zich langs één weg 
heeft ontwikkeld als een lang 
uitgestrekt dorp. Deze weg, die 
loopt van het Noordeinde via de 
Dorpsstraat naar het Zuidein-
de, heeft nog de openheid met 
doorkijkjes naar de achterlig-
gende polders, die voor het 
kroonjuweel essentieel zijn. De 
lintbebouwing bevat op dit mo-
ment 269 woningen, waaronder 
monumentale panden. De overi-
ge woningen van Aarlanderveen 
zijn op verschillende hofjes in 
het dorpshart gesitueerd en een 

enkele in het buitengebied.

Intussen dreigt hierin verande-
ring te komen nu de gemeente 
Alphen aan den Rijn haar geplan-
de woningbouwproductie voor 
Aarlanderveen wil gaan uitvoe-
ren, zoals gemeld: 67 woningen 
op korte termijn en vervolgens 
5 tot 10 woningen per jaar erbij. 
De eerste bestemmingsplanwij-
ziging is onlangs vastgesteld, de 
volgende ter inzage gelegd: de 
start van deze bouwambities is 
een feit.

Je vraagt je af: waarom zo'n on-
gekende bouwproductie voor 
Aarlanderveen? Het antwoord 
daarop lijkt z'n oorsprong te 
hebben in de behoefte aan be-
taalbare starterswoningen en 
zorgwoningen voor ouderen in 
het dorpshart. Maar de huidige 
plannen laten vreemd genoeg 
projecten zien van merendeels 
vrije sector woningen in aantal-
len van 5 tot 13 per project, ver-
spreid over het gehele oorspron-
kelijke lintdorp, ook in de open 
landschappelijke uiteinden. Be-
paald niet geschikt voor starters 
en zorgbehoevende ouderen. 
Aan dure woningen is geen be-
hoefte want de woningvoorraad 
in Aarlanderveen ligt nu al voor-
namelijk in het dure segment, 

Ingezonden stuk - Doorschietende  
woningbouw bedreigt Kroonjuweel



20 Maart 2021

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

testament?
Wij zorgen
dat het
bij u leeft
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o.a. vanwege de ligging en de 
ruime kavelgroottes.

Het aandeel betaalbare wonin-
gen in Aarlanderveen is sterk in 
de minderheid, dat zal dus nog 
verder verminderen met deze 
bouwambitie. Aarlanderveen 
groeit dan door naar een villa-
dorp, met als gevolg dat de oor-
spronkelijke plattelandsbewo-
ners – die het karakter van het 
dorp grotendeels bepalen - zul-
len verdwijnen.

Om dat te voorkomen, doen we 
een nadrukkelijke oproep aan 
beleidsbepalers:
Bescherm het kroonjuweel Aar-
landerveen en ga enkel voor 
kleinschalige betaalbare wo-
ningbouw direct aan de kern en 
benut de inpandige ruimte van 
vrijgekomen boerderijen!

Namens een groeiende groep 
verontruste dorpsgenoten (lijst 
van namen opvraagbaar via on-
derstaand contactadres).

Voor meer informatie kunt u zich 
richten tot Carolien Overbeek, 
Noordeinde 8, 2445 XD Aarlan-
derveen. Uiteraard kunt u ook 
via email reageren. Wij verzoe-
ken u daarvoor het emailadres 
rika6572@gmail.com te gebrui-
ken.

Ingezonden stuk - Doorschietende  
woningbouw bedreigt Kroonjuweel
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Geen open dag op De Viergang

‘Onze gemoedelijke school werkt 
op een heel bijzondere manier. 
We werken in gecombineerde 
groepen en alle lokalen staan in 
open verbinding met elkaar. De 
hele school is in één oogopslag 
te overzien. Tijdens de werkmo-
menten hebben de kinderen in 
principe geen vaste plek, maar 
zogenaamde flexplekken. Ze 
werken in verschillende ruimtes 
en op verschillende plekken en 
mogen daar hun eigen keuzes in 
maken. De kinderen kunnen in 
eigen tempo, zelfstandig werken. 
Dit biedt de kinderen veel moge-
lijkheden om samen, maar ook 
op hun eigen niveau te werken en 
zo van en met elkaar te leren. De 
leerkrachten kunnen hierdoor de 
kinderen op maat begeleiden, of 
je nu meer uitdaging nodig hebt, 
of juist meer ondersteuning. Op 
onze school is daar veel ruimte 
voor, zo bieden wij eigentijds on-
derwijs!’

Aan de rand van het dorp Aar-
landerveen staat basisschool De 
Viergang: bent u weleens bin-

nen geweest? Normaal openen 
wij jaarlijks in maart de deuren 
voor geïnteresseerde ouders 
die bij ons binnen willen kijken! 
Helaas lukt dat dit jaar niet in de 
vorm van een open dag. Wilt u 
wel komen kennismaken en kij-
ken op onze fijne, kleine en vei-
lige dorpsschool, waar we staan 
voor goed, eigentijds onderwijs? 
Neem dan gerust telefonisch 
contact op, dan maken wij een 
persoonlijke afspraak met u!

Daarbij kunnen wij u ook meer in-
formatie geven over de peuter-
groep en het kinderdagverblijf 
van De Molenkiek. De Viergang 
biedt namelijk al deze faciliteiten 
onder 1 dak!

U bent van harte welkom, wij 
ontvangen u graag!
Basisschool De Viergang 
Jacob van Damstraat 24 
Voor meer informatie: 
0172 574173 (Annet Kramer)

Aanmelden nieuwe leerlingen
Binnenkort starten we weer met 

Geen open dag op Basisschool De Viergang in Aarlanderveen,

maar u bent wel van harte welkom!

‘Samen Uniek’
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de formatie voor het nieuwe 
schooljaar. Het is voor ons be-
langrijk te weten op hoeveel 
nieuwe kinderen in groep 1 we 
komend schooljaar 2021-2022 
kunnen rekenen. Heeft u thuis 
een aankomende kleuter die tus-

sen 1-3-2017 en 1-7-2018 geboren 
is en wilt u hem/haar bij ons op 
school inschrijven? Neem dan 
contact op voor een kennisma-
kingsgesprek of een inschrijffor-
mulier!

Geen open dag op De Viergang

Vanwege Corona hebben wij 
besloten dat het jaarlijkse 
Schaapscheerder feest ook dit 
jaar niet doorgaat.

Ook is er besloten dat de Mo-
lenviergang wandeltocht in het 
eerste weekend van mei niet 
doorgaat. Hopelijk kunnen wij 
volgend jaar dit alles weer gaan 
organiseren.

Op zaterdag 3 april organiseren 
wij (indien mogelijk) een Paas-
brunch in de speeltuin.

Voor wie: alle peuters en kinde-
ren t/m groep 8.
Hoe laat: 10.30 t/m 12.00 uur

Kosten: € 4.00 voor leden en 
€5.00 voor niet leden.

Opgeven: tot 1 april via jeugd-
commissie@speeltuinaarlander-
veen.nl

Kijk op onze facebook pagina 
voor verdere informatie.

Bestuur Buurt en Speeltuinvereni-
ging / jeugdcommissie

Speeltuin nieuws
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Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063
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Interview met Thécla Ammer-
laan-Herr door Patricia de Sain-
Innemee

Vertel eens iets over jezelf
Ik ben geboren in Maasland 
(1/2/1962) en kom uit een gezin 
van 8 kinderen. Een echt tuin-
dersgezin en later bloemkwe-
kerij. We waren thuis met twee 
jongens en zes meiden. Ik ben 
de één na jongste. Het was een 
levendig gezin en doordat het 
bedrijf aan huis was, gebeurde 
er altijd wel wat. Het per-
soneel kwam bijvoorbeeld  
koffie bij ons drinken of wij 
brachten wat te drinken 
in de kassen. Onze vader 
kweekte eerst komkom-
mers en tomaten en onge-
veer 1 á 2  keer per week 
hielpen we met  ‘bakkies 
papieren’. Dat betekende 
een stuk papier onderin het 
bakje doen en daar verdien-
den we dan 50 cent per 50 
“bakkies’ mee. Later zijn 
we in de bloemen gegaan, 
Anthuriums (bijnaam ‘Fla-
mingoplant’ vanwege de 
opvallende roze of knal-
rode bloemen) en Strelit-
zia (ook wel bekend als de 
paradijsvogelbloem). Veel 
van die bloemen waren be-
stemd voor de export naar 

Duitsland. Voor het vervoer vul-
den wij de kleine waterflesjes die 
om de stelen gaan. We zijn van 
jongs af aan gewend om mee te 
werken. Dat was gewoon, ook 
bij veel klasgenoten waarvan de 
vaders ook tuinders waren. Het 
was altijd gezellig met elkaar.

Waarin lijk je op je ouders? 
Het doorzettingsvermogen en 
de mentaliteit van ‘niet lullen 
maar poetsen’ heb ik echt van 
thuis uit meegekregen. Ik lijk  op 

Het doorgeef stokje, Thécla Ammerlaan
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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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mijn vader in de open houding en 
hij was ook sociaal betrokken en 
actief. Zo heeft hij bijvoorbeeld 
in de gemeenteraad gezeten,  de 
jeu-de-boules club opgericht en 
hij heeft bij de oprichting van de 
scouting in het dorp geholpen. 
Mijn moeder was ook actief, zo 
zat ze in het koor, bij het Vrou-
wengilde en de Zonnebloem. Zij 
is coupeuse geweest tot haar 
trouwen. Van haar heb ik de cre-
atieve kant; ik vind het ook leuk 
om dingen te maken.

Een mooie anekdote over mijn 
ouders is dat ze op de lagere 
school  bij elkaar in de klas heb-
ben gezeten maar toen hadden 
ze niets en pas vele jaren later 
toen ze bij het toneel een echt-
paar speelden, sloeg de vonk 
over en werden ze ook echt een 
paar.

Wat voor opleiding/werk doe je?
Lang geleden ben ik op de Van 
den Berghstichting in Noordwijk 
gestart met de opleiding tot Z-
verpleegkundige  (zwakzinnigen- 
zorg), deze heb ik niet afge-
maakt en ben toen gaan werken/
leren in het Rijnlands Zeehospi-
tium (een revalidatie-centrum in  
Katwijk) en heb daar de oplei-
ding tot ziekenverzorgende ge-
daan. Vervolgens heb ik 2 jaar in 

Reuma-kliniek Sole Mio gewerkt 
onderdeel van het Academisch 
Ziekenhuis in Leiden. Het was 
altijd heerlijk om naar je werk te 
fietsen door de duinen.

Toen Theo en ik in Alphen gingen 
samenwonen heb ik even bij de 
Hooge Burch (Ipse de Bruggen) 
in Zwammerdam gewerkt in de 
bewonersbegeleiding. Na een 
vaste baan op Oudshoorn als 
unit-leidster was ik weer toe aan 
meer afwisseling en ben vervol-
gens in de wijkverpleging (Groot 
Rijnland later Activite) gaan wer-
ken. Heel divers werk. Het mooi-
ste vond ik het begeleiden bij 
terminale zorg bij mensen thuis. 
Toen de kinderen kwamen ben 
ik vooral ’s avonds gaan werken 
om overdag ervoor de kinderen 
te kunnen zijn. Ook heb ik nog 
gewerkt als  klantadviseur (indi-
catie zorgaanvragen).

In 2010 heb ik een Post HBO  
mantelzorgondersteuning en 
casemanagement aan de Hoge-
school Utrecht gedaan. Sinds 
2013 werk ik vanuit Participe als 
Mantelzorgconsulent en vrijwilli-
gerscoördinator in de gemeente 
Nieuwkoop en Kaag en Braas-
sem. Een onderdeel van het 
werk is het inzetten van vrijwil-
ligers als respijtzorg. Hiervoor 

Het doorgeef stokje, Thécla Ammerlaan
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Uitvaartonderneming
Gea van der Hee
06 27 27 88 98
www.geavanderhee.nl

bij een overlijden bén ik er voor u

TRACTOR-LOONBEDRIJF

L.A. VAN DOLDER
Takkenversnipperaar.

Onderhoud en maaien van sportvelden.
Handel in zwarte grond, zand en grind.

Dorpsstraat 96                               Tel.: 0172-57 1608

2445 AP Aarlanderveen           Mob.: 06-204 379 73

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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is het belangrijk om goed con-
tact te houden met vrijwilligers. 
In coronatijd valt dat niet altijd 
mee. Daarnaast bied ik onder-
steuning aan mantelzorgers.

Wat vind je het mooiste aan je 
werk?
Als Mantelzorgconsulent ben ik 
blij dat ik van betekenis kan zijn 
voor mensen die soms in een 
moeilijke situatie zitten en zo-
het leven iets aangenamer kan 
maken. Het organiseren van het 
Alzheimercafé vind ik ook heel 
mooi. Dit is een reizend “café” 
oftewel een ontmoetingsplek, 
de ene maand in een dorpskern in 
Kaag en Braassem en de andere 

maand in gemeente Nieuwkoop. 
Dit is voor mensen die dementie 
hebben en hun mantelzorgers. 
Het is fijn dat ze hier open kun-
nen praten en er herkenning vin-
den en het gevoel van ‘gedeelde 
smart is halve smart’.

Hoe ben je in Aarlanderveen te-
recht gekomen?
Door mijn man Theo Herr. Hij 
komt uit een echte Aarlander-
veense familie. We hebben el-
kaar in 1984 ontmoet in Noord-
wijk met uitgaan en zo is het 
gekomen. We werden verliefd, 
na een paar jaar  zijn we gaan sa-
menwonen en uiteindelijk in Aar-
landerveen in de kerk getrouwd 

Het doorgeef stokje, Thécla Ammerlaan
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en uiteraard een feest bij Vergeer 
gegeven. Sinds twee jaar wonen 
we ook in Aarlanderveen. Theo’s  
opa had een schildersbedrijf en 
winkeltje in het dorp ‘drogisterij 
annex fotowinkel’. Opa had drie 
zoons en de oudste ‘ome Wil’ 
heeft de winkel overgenomen. 
Die reed op zijn witte schimmel 
door het dorp en was een hele 
creatieve man. De oudere Aar-
landerveners kunnen hem zich 
vast nog wel herinneren.

Wat weten we nog niet van je?
We hebben samen drie dochters 
van inmiddels 29, 27 en 23. Toen 
we hier kwamen wonen heb ik 
me aangemeld bij “Samen kok-
kerellen en Samen eten” om 
voor de ouderen en mensen die 
het gewoon leuk vinden, te ko-

ken en zo ook weer nieuwe men-
sen uit het dorp te ontmoeten. 
Dat vindt nu helaas geen door-
gang, maar zodra het kan gaan 
we daar weer mee door. Met 
kerst heb ik meegezongen met 
het gelegenheidskoor samen 
met DSS. Dat was een geweldige 
ervaring!

Waar ben je trots op?
Op onze meiden die hun plek 
hebben gevonden; hun op-
leiding hebben afgemaakt en 
mede daardoor een leuke baan 
hebben en nu allemaal op een 
fijne plek wonen. En het belang-
rijkste: het zijn lieve meiden, 
waar we heel blij mee zijn. Ook 
met hun vriendjes trouwens, het 
zijn leuke gasten.

Het doorgeef stokje, Thécla Ammerlaan
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Omschrijf Aarlanderveen in je 
eigen woorden: 
Een mooi groen dorp met prach-
tige doorkijkjes. Wat ik het 
mooie vind is dat je als je gaat 
wandelen (bijvoorbeeld naar de 
Meije) zie je overal prachtige 
plaatjes, van de molen, van de 
vogels, van de oude panden. 
Echt genieten hier.

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?
Laatste sprak ik een mevrouw 
op het Zuideinde en die stelde 
voor om hier, net als op het 
Noordeinde, de snelheid terug 
te brengen naar 30 kilometer. 
Daar zou ik me graag voor in-
zetten. Dat past ook goed bij 
het project waar ik samen met 
Yvonne Rodenburg mee bezig 
ben om te kijken of we een duo-
fiets kunnen organiseren in het 
dorp. Hierdoor kunnen mensen 
die graag willen fietsen maar dat 
alleen niet meer alleen kunnen, 
met een fietsmaatje toch een 
rondje fietsen. Dat lijkt ons echt 
iets voor Aarlanderveen. Mooi 
voor de onderlinge contacten en 
elkaar zo te kunnen helpen. We 
hebben recent online een bij-
eenkomst bijgewoond van ‘fiets-
maatjes Nederland’, dus hier 

gaan jullie nog meer van horen.  
Heb je ideeën, wil je meeden-
ken/doen, financieel bijdragen? 
Stuur een mailtje naar: ammer-
laanthecla@gmail.com

Wat mag er niet veranderen/wil 
je behouden:
Het karakter van het mooie dorp 
behouden, dus niet volplempen 
met huizen, maar wel genoeg 
nieuwe huizen zodat de jeugd 
die dat wil hier kan blijven wo-
nen. Het is dus de kunst daar 
goed evenwicht in te bewaren.

Je heb het doorgeefstokje van 
Rein Kempen gekregen met de 
vraag: Hoe vind je het om van-
uit een grote Nieuwbouwwijk 
in Alphen (Beerendrecht) nu in 
klein dorpje hier te wonen?
Ik vind het hier heerlijk, echt een 
fijne plek om te wonen. We za-
gen dit huis tweeënhalf jaar ge-
leden en ik was er meteen ver-
liefd op. We wilden heel graag 
groener wonen. Ik was van huis 
uit ruimte gewend en mijn man 
kwam uit Aarlanderveen dus we 
kenden het dorp.

Aan wie geef je het stokje door 
en met welke vraag?
André Wahle. Waar komt dat 
houten paard vandaan dat voor 
je huis in het weiland staat?

Het doorgeef stokje, Thécla Ammerlaan
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CDA deelt de zorgen van bewo-
ners over Windmolens&Wonen
College besluit: 

GEEN WINDMOLENS IN AAR-
LANDERVEEN

Naar aanleiding van  de zorgen 
over windmolens, heeft het CDA 
contact gehad met de voorzitter 
van de Belangenvereniging Her-
man de Jong en met de voorzit-
ter van de Molenviergang Bert 
Splinter. Wij hebben daarbij 
aangegeven geen voorstander 
te zijn van windmolens in Aar-
landerveen en dat we als CDA 
ons maximaal in zullen spannen 
om dat tegen te gaan. Dat is ge-
lukt! Het college van B &W, met 
twee CDA wethouders, heeft  
inmiddels besloten dat er GEEN 
windmolens in Aarlanderveen 
komen.

Onze inzet is om maximaal iso-
leren, dus minder gebruik ener-
gie. Daarna zoveel mogelijk ‘zon 
op dak’ en dubbel gebruik zoals 
op waterpartijen en parkeer-
plaatsen. Tenslotte zonnevel-
den en windmolens (waar we 
niet zonder kunnen om ook in 
de toekomst voldoende schone 
energie op te wekken) op terrei-
nen waar zo min mogelijk ‘zicht-
schade’ ontstaat en inwoners er 

zo min mogelijk last van hebben. 
Denk daarbij aan terreinen langs 
snelwegen en doorgaande we-
gen en naast bedrijventerreinen.  

Dat het onderwerp niet alleen 
in Aarlanderveen leeft, blijkt wel 
uit het feit dat ruim 3.300 inwo-
ners van Alphen e.o. in novem-
ber/december deelnamen aan 
de (online) enquête over de op-
wek van duurzame elektriciteit 
in onze regio via zonnevelden 
en windmolens. De belangrijkste 
resultaten vindt u samengevat 
in een infographic via https://
www.citisens.nl/assets/Infograp-
hic_RES.pdf?vid=4. Het volle-
dige onderzoeksrapport kunt 
u hier https://www.citisens.nl/
assets/Onderzoeksrapport-RES.
pdf?vid=4 inzien.
 
Vervolg RES
Dertig regio’s in Nederland 
werken aan een eigen Regio-
nale Energie Strategie, de RES. 
Alphen aan den Rijn werkt 
hiervoor samen met andere re-
giogemeenten, provincie Zuid-
Holland, Hoogheemraadschap 
Rijnland en netbeheerder Lian-
der. De afgelopen maanden heb-
ben de 13 gemeenten in de regio 
Holland Rijnland inwoners ge-
vraagd om mee te denken en te 
praten over de opwek van duur-

Ingezonden stuk
Geen windmolens in Aarlanderveen
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zame energie. Dit is gebeurd via 
een online enquête en verschil-
lende webinars.

De resultaten verwerken de par-
tijen in regio Holland Rijnland 
in de RES (Regionale Energie 
Strategie) 1.0. Het is de bedoe-
ling dat deze in de raad van juni 
2021 wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad van alle regioge-
meenten in Holland Rijnland. De 
RES 1.0 is openbaar. Inwoners 
kunnen inspreken tijdens de be-
handeling in de gemeenteraad. 
Op de gemeentelijk website alp-
henaandenrijn.nl/raad vindt 
u meer informatie over de 
raadsvergaderingen en de mo-
gelijkheid om in te spreken. 
Meer informatie over de RES 
vindt u op alphenaandenrijn.nl/
RES en op wijzijnon.nl.
 
Wonen
Huizenbouw in Aarlanderveen is 
een onderwerp, dat inwoners en 
politiek al vele jaren bezighoudt. 
Doorgaans is het algemene ge-
luid dat er te weinig wordt ge-
bouwd, met als risico dat het 
een bejaardendorp wordt en 
na de meeste winkels ook de 
school moet sluiten. Anderzijds 
willen de meeste inwoners ook 
het mooie unieke dorpsgezicht 
met de monumentale panden 

en prachtige doorkijkjes naar 
de polders behouden. Een span-
ningsveld dat soms in het dorp 
én in de politiek hoog kan oplo-
pen. Het CDA probeert altijd ‘de 
kerk in het midden te houden’ 
(meestal naast de kroeg) en te 
zorgen voor een goed compro-
mis, dat kan steunen op zoveel 
mogelijk draagvlak onder de 
bevolking. Hun algemene stand-
punt t.a.v. wonen is ‘Doen waar 
het nodig is én kan’ MAAR altijd 
met zoveel mogelijk behoud 
van natuur, leefbaarheid en oog 
voor specifieke wensen. Maat-
werk dus. 

Het standpunt t.a.v. de huidige 
aanvragen voor Aarlanderveen 
is, dat inwoners en buren het 
eerst met elkaar eens moeten 
zijn over de plek waar gebouwd 
kan worden. Dat zal in de toe-
komst ook leidend zijn voor de 
nieuwe omgevingswet. Verder is 
het CDA  samen met de provin-
ciale fractie aan het onderzoe-
ken, waar eventueel een groter 
bouwblok mogelijk is. Helaas ligt 
Aarlanderveen in de aanvlieg-
route van Schiphol, waardoor 
niet overal gebouwd kan wor-
den en geeft ook de molenbio-
toop enige bouwbeperkingen. 
Na gesprek met Herman de 
Jong, Sander Kempen en Ma-

Ingezonden stuk
Geen windmolens in Aarlanderveen
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nouk Sloothaak is het CDA wel 
duidelijk dat vooral betaalbare 
starters (koop) woningen de 
wens is voor vele Aarlanderve-
ner twintigers!!
 
Vragen?
Heeft u vragen over duurzaam-
heid? Stuur ze naar duurzaam-
heidsloket@alphenaandenrijn.
nl 

Andere vragen waar we als CDA 
iets mee kunnen kunt u sturen 
naar fractievoorzitter Marjon 
Verkleij mrverkleij@gmail.com

Wij zijn er voor u!

Hartelijke groet,
Marjon Verkleij
Fractievoorzitter CDA Alphen aan 
den Rijn

Ingezonden Berichten

Helpt u mee?
Omdat de vriendin van mijn kleindochter de diagnose Usher syndroom 
heeft gekregen en ze voor haar dertigste waarschijnlijk doof en blind 
gaat worden en er nog veel onderzoek gedaan moet worden naar 
deze ziekte, verkoop ik allerlei verschillende geborduurde kaarten. 
Zeker in deze tijd is het leuk om een kaartje te versturen naar iemand. 

Tevens verkoop ik voor de liefhebber borduurgaren. Het geld geef ik 
aan de vriendin van mijn kleindochter die op haar beurt het geld door-
geeft voor onderzoek naar deze ziekte. Dus kom gerust kijken of bel 
even, de kaarten kosten 1 euro p.stuk.

Corrie Mulders
Kerkvaartsweg 47 0172-573010

Beste iedereen, 
Binnenkort kom ik weer thuis. 
Ik wil iedereen bedanken voor de onvoorwaardelijke steun, kaarten, 
berichtjes en bezoek. 
Henk Verkade.

Ingezonden stuk
Geen windmolens in Aarlanderveen
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Ingezonden Berichten

Hulp in huishouding gezocht 
Wij zijn op zoek naar een betrouwbaar iemand die 1 keer in de week 
voor 3 uur kan helpen met schoonmaken van ons huis (hoeft niet op 
een vaste dag). Mocht u interesse hebben of kent u iemand die inter-
esse heeft, neem dan contact op met Vincent (0614974976) of Kristel 
(0653224314). 

Alvast bedankt voor uw hulp. 
Groetjes Vincent en Kristel, Zuideinde 2

Te koop aangeboden oude Peugeot 505
Na jarenlange dienst als auto voor de broodbezorging binnen Aar-
landerveen en Nieuwkoop wil bakker Van Leeuwen zijn oude Peugeot 
van de hand doen. Heeft een dorpsgenoot hierin misschien interesse 
voor een schappelijke prijs? Het betreft een Peugeot 205 Break GL, 
kleur blauw met kenteken KT-81-NX.

Mocht u/je hierin belangstelling hebben, dan graag een mailtje naar 
petervanleeuwen1965@gmail.com
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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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 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

+   Politie, als er geen haast mee gemoeid is... 0900- 88 44
N  Wijkagent: Anthony Coli,  Kimberly Smeele en 
 Daniëlla van de Velden   0900- 88 44
	 :	E-mail via het contactformulier op Politie.nl
 Gemeente Alphen aan den Rijn              14 0172
   Huisarts, Dr. Ferdinand Oppenhuizen 0172-571308
  Huisartsdienst, 
 ´s avonds, ´s nachts en in het weekend.  088-4274700
  Tom in de buurt, voor zorg en welzijn vragen  088-9004567
:	info@tomindebuurt.nl 

 AED, code 333
Caravanstalling De Blije Wereld Noordeinde 11C
Ben van der Post  Noordeinde 71
Gereformeerde Kerk  zijde Dr. van der Windhof
Lex Verdonk  Kerkvaartsweg 57
Familie de Pater Zuideinde 29

 De coördinatoren



38 Maart 2021



Maart 2021 39

Colofon

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.

BESTUUR 
Herman de Jong   Voorzitter - Noordeinde 3 - 0641859887
Kees Vedder  Secretaris - 0654637078
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
Shirley Jasper-Veenswijk  Redactielid - Dokter v/d Windhof 6 - 572592
Kristel van de Pol  Redactielid - Zuideinde 2 - 0653224314
Patricia De Sain - Innemee Redactielid - Hogedijk 4a - 0630135423
Bastiaan van Gils   Opmaak - Pieter Pasmahof 3 - 0650126210
Dick de Graaf  Distributie - Kerkvaartsweg 33 - 571282




