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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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Agenda

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

Zondag 10 oktober
Schoolkerkdienst bij R.K. Petrus 
en Pauluskerk
Viering begint om 11.15 uur

Woensdag 13 oktober
Knutselmiddag bij de Speeltuin
Tijd 14.30 - 16.00 uur

Vrijdag 22 oktober
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20:00 uur.

Vrijdag 29 oktober
Halloween disco 
Groep 1 t/m 4: 18.30 - 19.45 uur
Groep 5 t/m 8: 20.00 - 21.30 uur
-
De club
Tijd 19:15 - 20.30 uur
Verzamelen bij de gymzaal

Vrijdag 5 november
“Samen Kokkerellen, Samen 
Smullen” in het Dorpshuis. 
Om 17:30 uur gezamenlijk eten.

Vrijdag 5 november
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20:00 uur.

Oud papier ophalen
Woensdag 13, 27 oktober
Woensdag 10,24 november

Bestuursvergadering
Woensdag 20 oktober

Redactievergadering
Woensdag 27 oktober

De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 6 
november

Inleveren kopij uiterlijk 
maandag 25 oktober

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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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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Prinses Beatrix opent 
gerestaureerde Molenviergang

Prinses Beatrix heeft afgelopen 
vrijdag 1 oktober de gerestau-
reerde Molenviergang geopend.

Na de openingshandeling heeft 
Prinses Beatrix nog gesproken 
met Johan Slingerland over zijn 
werk, over het anticiperen op 
de signalen van weer en wind en 
over de restauratie van de mo-
lens. 

Ook heeft Prinses Beatrix ge-
sproken met het bestuur van de 
Stichting Molenviergang Aarlan-
derveen en met de andere drie 
molenaars.

Op Youtube staat een filmpje 
van de opening: https://www.
youtube.com/watch?v=zVw0F-
uU1dvE
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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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Op zondag 10 oktober is de 5e 
schoolkerkdienst van basis-
school De Viergang. Dit initiatief 
is 5 jaar geleden ontstaan om 
samen met de vier kerken en 
de school in het dorp een oe-
cumenische dienst  te houden. 
Dit jaar is de schoolkerkdienst 
in de R.K. Petrus en Pauluskerk.  

Het thema van de viering is 
“Worden wat je wil”. Het maakt 
niet uit wie je bent of waar je 
vandaan komt, goed bent in 
rekenen of juist in tekenen, 
vier jaar oud of al tien jaar. Ie-
der kind is uniek en kan wor-
den waar hij/zij van droomt.  

De viering begint om 11.15 uur 
en aansluitend is er gelegenheid 
voor een kopje koffie/thee in het 
Achterom (dit gebouw zit naast 
de kerk). Er is een collecte voor 
Edukans dat in samenspraak 
met de school gekozen is.  

Iedereen is van harte welkom 
bij de schoolkerkdienst! Dus alle 
kinderen, ouders, broertjes en 
zusjes, leerkrachten, opa’s en 
oma’s, buren etc., zien wij graag 
op 10 oktober. Voor de jongere 
kinderen (die nog niet op school 
zitten) is er tijdens de viering 
een opvang in het Achterom.  
 
De livestream kan bekeken wor-
den via:
https://bit.ly/kijkkerk
 
De livestream terugkijken  kan 
via:
https://bit.ly/kerkterugkijken

Namens de werkgroep school-
kerkdienst,
Erwin de Graaf, 
Angelique Konijn, 
Jessika Zevenhoven en 
Sharon Wijsman

Welkom bij de schoolkerkdienst 

Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl
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         Voor al uw tuinonderhoud en aanleg 
 Neem contact op, voor een vrijblijvende offerte. 

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

     www.deblijdewereld.nl 
_____________________________________________________ 

         Kado-Shop : De Blijde Wereld 
      Planten – Plantenbakjes – Sieraden – Kadoartikelen  

      
         Noordeinde 11c Aarlanderveen / Tel: 0172-571909 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 www.loonbedrijfvanderpost.nl – 0172-571171 

 
Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

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

De vakantie is weer voorbij en 
daarom gaan we weer beginnen 
met de kinderactiviteiten in de 
speeltuin.

Knutselmiddag
Woensdag 13 oktober is er weer 
een knutselmiddag in de speel-
tuin. We beginnen om 14.30 uur 
en om 16.00 uur is het weer af-
gelopen. Leden betalen € 1,50 en 
niet leden € 2,00. 

Wij hebben er weer zin in, ko-
men jullie ook gezellig weer?

Halloween disco
Op vrijdag 29 oktober is er Hal-
loweendisco voor groep 1 t/m 
4 van 18.30 uur tot 19.45 uur en 
voor groep 5 t/m 8 van 20.00 uur 
tot 21.30 uur. Leden € 1,50 en niet 
leden € 2,00, drinken en snoep 
€0,10 en chips €0,30.

Kom verkleed in je mooiste of 
griezeligste outfit.

Groetjes van het kinderactivitei-
ten team.



12 Oktober 2021

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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Collecte KWF Kankerbestrijding 2021

06 - 45 08 53 68

info@jmhoveniers.nl

Aarlanderveen

www.jmhoveniers.nl

TUINAANLEG
VOL PASSIE EN 

VAKMANSCHAP
Uw hovenier midden in het Groene Hart

Dankzij de verbeterde Corona-
situatie hebben wij in de week 
van 5 t/m 11 september 2021, na 
een jaar afwezigheid, de KWF 
collecte zoals vanouds kunnen 
organiseren.

Wellicht zal het voor de meeste 
Aarlanderveners wat onwennig 
geweest zijn om na zo’n lange 
tijd weer een collectant aan de 
deur te hebben gehad. Deson-
danks hebben we door de inzet 
van onze Aarlanderveense col-
lectanten een prachtig bedrag 
van € 1.423,53 opgehaald.

Vanaf dit jaar konden de collec-
tanten middels een persoonlijke 
QR-code aan de deur en via de 

sociale mediakanalen een dona-
tie vragen aan familie, vrienden 
en kennissen. Ook via deze weg 
is er veelvuldig gedoneerd.

Op welke wijze u ook gedoneerd 
heeft, ik wil u allen bedanken 
voor dit bijzonder mooie resul-
taat. Uiteraard wil ik ook aan 
iedereen heel veel sterkte en 
kracht wensen die op dit mo-
ment met deze ziekte te maken 
heeft.

Namens het KWF,
Linda Smeding – van der Voorn - 
Wijkhoofd
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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



Oktober 2021 15

Inzamelingsactie Voedselbank 
Alphen aan den Rijn

Wij als Rooms Katholieke kerk, 
Christelijk Gereformeerde kerk, 
Hervormde Gemeente en de Ge-
reformeerde kerk in ons dorp or-
ganiseren een inzamelingsactie 
voor de Voedselbank Alphen aan 
den Rijn. Helpt u mee?

We willen u vragen houdbare 
voedselproducten en/of verzor-
gende producten te kopen of in 
uw voorraadkast op te zoeken 
en die dan op zaterdag 30 okto-
ber a.s. in te leveren bij één van 
deze kerken. De kerken openen 
speciaal voor deze actie haar 
deuren van 10.00 tot 14.00 uur. 

Hieronder treft u een lijstje aan 
van geschikte producten waar-
mee we de Voedselbank erg blij 
kunnen maken. Houdbaarheid is 
belangrijk; hoe langer houdbaar 
hoe beter! De artikelen worden 
namelijk gebruikt om de stan-

daardpakketten aan te vullen en 
dan is het fijn als dat in de tijd ge-
spreid kan worden.

Boodschappenlijstje van pro-
ducten:
Blikken conserven zoals ragout, 
appelmoes en vis, broodbeleg 
zoals jam, appelstroop, pinda-
kaas, chocoladepasta en hagel-
slag. Rijst, spaghetti, macaroni, 
pastasaus, mix voor spaghetti/
macaroni, koffie, chocolade-
melk, limonade, etc.

Verzorgende producten zoals 
toiletpapier, shampoo, tandpas-
ta, douchegel, schoonmaakmid-
delen zoals allesreiniger, etc.

Wij hopen dat deze inzameling 
een groot succes wordt, zodat 
we kunnen laten zien waar een 
klein dorp GROOT in kan zijn!

Alvast bedankt namens de ker-
ken en de Voedselbank Alphen 
aan den Rijn.

Inzamelingsactie Voedselbank

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
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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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Zit jij in groep 6,7 of 8 en heb je zin 
in een leuke avond met andere 
kids uit het dorp? We vinden het 
erg leuk om jullie voor het eerst 
of opnieuw te ontmoeten op de 
zolder van de Gereformeerde 
Kerk aan de Dorpsstraat 107. De 
club is op vrijdag van 19.15 uur 
tot 20.30 uur. We beginnen met 
een verhaal uit de Bijbel en ge-
bed. Verder doen we verschillen-
de activiteiten zoals: spelletjes, 
knutselen, Sirkelslag waarin we 
de strijd aan gaan tegen andere 
clubs uit het hele land, spel in de 
gymzaal of buiten, film kijken en 
bingo. En tot slot ook nog een 
leuk uitje met elkaar. Het thema 
dit seizoen is: Worden wat je wil! 
 
Kosten
De kosten bedragen €12,00 voor 
het hele seizoen (graag de 1e 
of 2e keer betalen) Los is het 
€2,00 per avond. Als je ook met 
het clubuitje aan het eind van 
dit seizoen meegaat betaal je 

€5,00 extra. Het clubuitje mag 
tegen die tijd worden betaald. 
 
Club data
29 oktober: Gymzaal (direct daar 
verzamelen)
19 november: Sirkelslag LET OP: 
start 19.00 uur
17 december: Kerstknutsel
14 januari: Filmavond
18 februari: Themaknutsel/activi-
teit gezinsdienst
18 maart: Nog een verrassing
22 april: Bingo
21 mei (zat.): Clubuitje

Hartelijke groet van de leiding,
Erwin de Graaf 06-22566141
Elske de Pater 06-40595454 
Angelique Konijn 06-24191075

NB. Wij willen u vragen uw kind 
per avond aan te melden via de 
groeps-Whatsapp. U kunt toege-
voegd worden door aan iemand 
van de leiding een berichtje te 
sturen.

OPGELET: de club is weer begonnen!

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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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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Corry Valentijn-Berg is sinds 30 
augustus 1996 vrijwilliger van de 
Zonnebloem Aarlanderveen, dus 
dit jaar 25 jaar.

Tijdens de vergadering van be-
stuur en vrijwilligers afgelopen 
vrijdag 17 september jl. heeft zij 
daarvoor een gouden speld en 
een oorkonde gekregen, over-
handigd door de voorzitter van 

de afdeling Aarlanderveen.

Corry is regelmatig met de boot-
tochten van De Zonnebloem 
mee geweest, zowel met de 
dagboottochten als met andere 
vakantieweken van De Zonne-
bloem. Tevens heeft zij in de 
afgelopen jaren bij de lotenver-
koop veel loten verkocht in haar 
wijk. 

Corry bezoekt trouw 
haar Zonnebloem-
gasten en helpt bij 
de activiteiten die 
De Zonnebloem in 
Aarlanderveen orga-
niseert. 

Door Corona heeft 
De Zonnebloem een 
poos geen activitei-
ten kunnen organi-
seren maar gelukkig 
kan dit nu weer, te 
beginnen met een 
lunch voor de gasten 
op dinsdag 12 okto-
ber a.s.

Corry wordt in het zonnetje gezet
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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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Interview met Steffy Molenaar-
Lemkes
Door Patricia de Sain-Innemee

Vertel eens iets over jezelf?
Ik ben 24 jaar en kom uit Zwam-
merdam en ben geboren in 
Woubrugge. Tussendoor heb ik 
nog in Alphen en in de Verenigde 
Staten gewoond. Daar woonde 

ik tussen mijn 4e en 6e omdat 
mijn vader daar werkte als engi-
neer bij een bedrijf in industriële 
stoomketels voor bv. warmte-
krachtcentrales. Nu wonen Jo-
chem en ik met heel veel plezier 
in Aarlanderveen.

Kende je Aarlanderveen al?
Ja zeker! Ik speelde bij DSS mu-

Het doorgeef stokje, 
Steffy Molenaar-Lemkes
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ziek (bugel, saxofoon en trom-
pet) en heb als tiener paard 
gereden bij Pretfort. Toen zei ik 
altijd al dat ik hier wilde wonen. 
Ik vind het echt een heel mooi 
dorp en voelde me hier thuis. 
Jochem ken ik al vanaf de mid-
delbare school. We zaten samen 
op het Wellant College in Alphen 
en na de les fietste ik dan vaak 
met Jochem mee en gingen we 
trampoline springen. Ik vond het 
leuk om in Aarlanderveen op de 
boerderij te zijn.

Hoe zijn jullie van jeugdvrien-
den echtgenoten geworden? 
Wanneer sloeg de vlam over?
We zijn heel lang echt hele goe-
de vrienden geweest. Ik zag ons 
eerst meer als broer en zus, zo 
close waren we en we kenden el-
kaar door en door. Jochem vond 
mij altijd al heel leuk en uitein-
delijk sprong bij mij, tijdens  het 
Blokland tentfeest, ook de vlam 
over. Toen heeft mijn schoonzus 
Martine me mee gevraagd naar 
haar bruiloft en ja toen kregen 
we echt wat.

Het doorgeef stokje, 
Steffy Molenaar-Lemkes
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Wanneer en hoe heeft Jochem 
je ten huwelijk gevraagd?
Ik was Jochem te snel af, gooide 
roet in het eten. Jochem wilde 
mij heel romantisch ten huwe-
lijk vragen in Italië, waar ik stage 
liep voor mijn opleiding. Vooraf-
gaand aan die stage werd ik zo 
ongeduldig en vroeg ik “wan-
neer zullen we gaan trouwen?”. 
Toen heeft Jochem zijn plan 
maar opgebiecht en hebben we 
snel een soort van verlovings-
ring gekocht. 

Uit wat voor gezin kom je en 
waarin lijk je op je ouders?
Ik kom uit een heel hecht gezin 
met een jongere zus (22). Een 
zeilfamilie die altijd op de boot 
met elkaar op vakantie ging. 
Mijn zus en ik zijn best perfectio-
nistisch dat hebben we van onze 
moeder, van mijn vader het beet-
je dromerige en meer op mezelf 
zijn. Het ondernemerschap heb 
ik van mijn moeder. Bij mijn va-
der heeft het ogenschijnlijk een 
generatie overgeslagen. De ou-
ders van mijn moeders kant wer-
ken nog steeds in hun voormalig 
bedrijf “Lijstenmakerij in Oos-
terbeek”. Dit bedrijf is inmiddels 
overgenomen door een broer en 
zus van mijn moeder. De moeder 
van mijn vaders kant was ook 
echt een ondernemertje, zij zat 

in allerlei verenigingen en vrij-
willigerswerk en was altijd druk 
bezig. Zij is getrouwd met een 
Lemkes. Samen deden ze veel 
voor scholen en verenigingen 
en waren actief in de Vergade-
ring van Gelovigen (een kerkge-
nootschap) en ook daarvandaan 
hebben wij nu nog steeds veel 
klanten. Verder heb ik vooral bij 
Jochem gezien, welke voorde-
len en vrijheid het ondernemer-
schap geeft.

Hoe heb jij besloten een eigen 
bedrijf te starten?
Eigenlijk had ik nooit verwacht 
dat ik voor mezelf zou starten, 
want dacht dat het ook wel lek-
ker was om gewoon in dienst te 
zijn en dan na 8 uurtjes werken 
klaar te zijn, maar tijdens de op-
leiding vakexpert Bloem, groen 
en styling in Houten, waar ik sa-
men met mijn zusje Katja op zat, 
groeide mijn/onze interesse. Ik 
ben nu heel blij met onze winkel. 
Dan is het ook niet erg om na 
5 uur nog aan het werk te zijn, 
want ik vind het ondernemen en 
alles wat er bij komt kijken ont-
zettend leuk.

Tijdens de opleiding liep ik o.a. 
stage bij ‘Bloemsierkunst Lem-
kes’. Dat is geen familie, maar 
die hebben eerder het bedrijf 

Het doorgeef stokje, 
Steffy Molenaar-Lemkes
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overgenomen van familie van 
mij. Mijn betovergrootvader 
begon in 1882 kwekerij Lem-
kes waar nu de Aarhof zit. Daar 
heeft vroeger ook een winkeltje 
gezeten en nu zitten wij daar 
weer vlakbij (in de Van Mander-
sloostraat). Na mijn stage bij 
‘Bloemsierkunst Lemkes’ werk-
ten mijn zusje en ik daar om de 
zaterdag. Na een poosje heeft 
de eigenaar ons gevraagd of we 
voor een periode van 6 maan-
den een ‘pop-up store’ in de Van 
Mandersloostraat zouden willen 
runnen. Die kans heb ik samen 
met mijn zusje (Katja) met beide 
handen aangepakt, en na die 6 
maanden besloten Katja en ik 
om zelfstandig door te gaan on-
der de naam ‘De Bloemenzusjes’.  

Het zelfstandig draaien van deze 
winkel, helemaal naar ons eigen 
idee inkopen, boeketten, rouw- 
en trouwwerken maken en nog 
veel meer, dat is echt superleuk! 
En je merkt nu ook dat de klan-
tenkring groeit en er groei in het 
bedrijf zit. 

Willem Waltman heeft het door-
geefstokje aan jou gegeven met 
de vraag hoe het was het om in 
coronatijd een bedrijf te star-
ten?
We zijn nu een jaar bezig en dat 

was spannend, want we moes-
ten door Corona even dicht. 
Toen zijn we met een kraampje 
voor het pand gaan staan en dat 
was eigenlijk best goed voor de 
start, want je kon eenvoudiger 
inkopen omdat we alleen de 
kraam hoefden te vullen en niet 
de hele winkel. Ook kopen men-
sen makkelijker van de kraam als 
ze langs komen lopen, dan een 
onbekende winkel binnengaan. 
Dus voor ons was dat eigenlijk 
een hele goede start. Inmiddels 
weten mensen wie we zijn en 
komen ze ook binnen om even 
rond te kijken en ideeën op te 
doen. 

Wat voor ideeën heb jij als je 
burgemeester van Aarlander-
veen wordt? Waar zet jij je voor 
in?
Eigenlijk vinden we Aarlander-
veen helemaal leuk en de nieu-
we woningen komen er aan, 
dus dat hoeven we niet meer te 
noemen. We zijn heel blij met de 
dorpskroeg, maar we waren op 
vakantie in Volendam en daar 
heb je een hele rij met terrasjes 
en toch het dorpsgevoel, dus als 
ik droom zou ik zo iets rondom 
de kerk laten bouwen, waarbij ik 
me realiseer dat Aarlanderveen 
daar te klein voor is hoor. Er wor-
den hier veel dingen georgani-

Het doorgeef stokje, 
Steffy Molenaar-Lemkes
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seerd en de jeugd blijft hier ook 
zoveel mogelijk en we doen veel 
dingen samen. Ik kan eigenlijk al-
leen maar leuke dingen noemen 
zoals het dorpsfeest, de volley-
bal en de avonden met lekker 
eten bij Vergeer, dus ik zou me 
vooral inzetten om het gewoon 
lekker zo te houden.

Waar ben je trots op/dankbaar 
voor?
Dat Jochem en ik getrouwd zijn 
en hier in Aarlanderveen wonen, 
daar ben ik echt mega trots op 
en dankbaar voor en natuurlijk 
dat we zo goed met de zaak be-
zig zijn. Hoe mijn leven nu is, is 
echt helemaal top.

Hoe was het om in coronatijd te 
trouwen? 
Achteraf was het best wel leuk 
dat we het zo in gedeeltes heb-
ben gevierd, maar toen we er 
midden inzaten heb ik ook best 
wel twijfels gehad of we het niet 
anders hadden moeten doen en 
zorg gehad over wat wel of niet 
kon. De uitnodigingen waren 
voor Corona al uitgegaan en al-
les geregeld, maar dat kon toen 
niet doorgaan. Daarom hebben 
we vorig jaar, zeg maar de 1e 
keer, gewoon op de oorspron-
kelijke datum heel klein gevierd 
op de boerderij, voor de burger-

lijke stand en voor de kerk, maar 
toen hadden we nog niet de 
echte trouwkleding aan, want 
die wilden we bewaren voor 
het grote feest. Dit jaar hebben 
we het grote feest gevierd met 
alles er op en er aan. We heb-
ben eerst bij Oosterman lekker 
geborreld en gegeten en toen 
weer bij Jochem zijn ouders in 
de schuur met muziek en een DJ 
erbij lekker gefeest en gedanst, 
want bij huis mocht iets meer 
dan in de horecagelegenheden. 
Wel zijn we heel streng geweest 
met testen en vaccins omdat we 
niet wilden dat er iemand bij ons 
ziek zou worden. 

Aan wie geef je het stokje door 
en met welke vraag? 
Aan Marga van Harten die is hier 
opgegroeid bij haar ouders Sjaak 
en Adrie. Zij is weggeweest uit 
Aarlanderveen en is nu weer 
terug. Ik ben benieuwd hoe het 
haar bevalt?

Het doorgeef stokje, 
Steffy Molenaar-Lemkes
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Ingezonden Berichten

OPROEP
Voor de bezorging van de Belangenaar in het Noordeinde.

Door nasleep van een Corona infectie met een langdurige revalidatie 
als gevolg van onze vaste bezorger, zijn we op zoek naar een oplos-
sing daarvoor. Wilt u of jij daar wel tijd voor vrijmaken, wij houden ons 
aanbevolen.

Het betreft de wijk Noordeinde, waarbij de leden eens per maand de 
Belangenaar in de bus krijgen. Bezorging duurt ongeveer een uur lo-
pen met een adressenlijst die u meekrijgt.

Reacties kunt u richten aan ondergetekende.

Dick de Graaf
Kerkvaartsweg 33
tel. 571282

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!

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063
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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 60 06-51213484 0172-578995
    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 Blijde Wereld Noordeinde 11C
Loon- en Verhuurbedrijf 
L.L. van der Post & Zn. BV Noordeinde 71
Gereformeerde Kerk  zijde Dr. van der Windhof
Lex Verdonk  Kerkvaartsweg 57
Familie de Pater Zuideinde 28

 De coördinatoren



30 Oktober 2021



Oktober 2021 31

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 
Björn van den Bosch  Voorzitter, Noordeinde 79a - 0641919355
Kees Vedder  Secretaris, Dorpsstraat 55 - 0654637078
Maries Koole  Penningmeester, Dorpsstraat 25d - 0624789002
B. Zonneveld  Research en speciale projecten, 0610893839
Rob Groenestein  IT, Wijkbeheer, Noordeinde 9d - 0653279375
- vacature -  Woonbeleid,
Hanny Broere  Contact persoon redactie, Hogedijk 12 - 0652653942

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




