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Het lag al een tijdje in het verschiet
Het nieuwe hofje bij van 't Riet

Het plan is nu gepresenteerd
Het ontwerp is niet verkeerd

13 nieuwe woningen erbij
Het maakt de Aarlanderveners zeer blij

De prijzen varieren van hoog naar laag
Alleen de opleverdatum is nog vaag

redactie@bvaarlanderveen.nl
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Testament?
Wij zorgen 
dat het  
bij u leeft

 

 

De dingen goed regelen voor wanneer u dat zelf niet meer kunt: 

een testament kan u en uw naasten veel zorg en ellende 

besparen. Doorgaans treedt het pas in werking na uw overlijden, 

maar wat als u door ziekte of een ongeluk niet meer in staat 

bent om zelf te handelen? Wist u dat u voor die situatie ook 

een levenstestament kunt opstellen? Wie dan leeft, dan zorgt? 

Kroes en Partners denkt van niet!

     0172 - 52 19 21            WWW.KROESENPARTNERS.NL

Dorpsstraat 72
Aarlanderveen
Tel: 0172 - 57 1331

Een speciaal adres voor al uw lingerie, boxershorts,
ondermode en nachtkleding voor:

DAMES, HEREN EN KINDEREN
wo & do: 09:00 - 12:30 uur

13:30 - 18:00 uur
zaterdag: 09:00 - 16:00 uur

www.boxershopping.nl
www.thermoshopping.nl

Openingstijden:                           
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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 
 Harry Buurma  Oostkanaalweg 3 0172-476577   
    dolly-harry@hetnet.nl
 John de Pater  Zuideinde 28 06-23533925 0172-574948
    hjdepater@hetnet.nl
 Frank Luyben  Nieuwkoopseweg 9 06-47143338 0172-571553 
    luijben@hetnet.nl

* Nationaal alarmnummer:  112
 - Politie... In geval van een noodsituaties belt u direct: 112 
 - Brandweer... 112 
 - Ambulance... 112                   ... Alléén in geval van noodsituaties!

+   Politie, als er geen haast mee gemoeid is... 0900- 88 44
N  Wijkagent, Martin Stok... 0900- 88 44
:	martin.stok @hollands-midden.politie.nl
 Gemeente Alphen aan den Rijn   0172- 14 0172
   Huisarts, Dr. Frans van der Kooij. 0172- 57 1308
  Huisartsdienst, 
 ´s avonds, ´s nachts en in het weekend.  0900- 51 380 39

 De coördinatoren
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Studio Oosterman:
Donderdag 20 maart
SDA Stijldansen
Rumba Jive & Rumba voor de 
gevorderden
Vanaf 22:00 uur vrijdansen
Aanvang 20:00 uur

Vrijdag 21 maart
Spinmillklaverjassen
Aanvang 20:00 uur

Zondag 23 maart
Koppelklaverjassen
Aanvang: 15:30 uur
incl. warm/koud buffet

Zondag 23 maart
Voorjaars-concert DSS
Aanvang: 12:00 uur

Donderdag 27 maart
SDA Stijldansen
Rumba Jive & Rumba voor de 
gevorderden
Vanaf 22:00 uur vrijdansen
Aanvang 20:00 uur

Zondag 30 maart
bridge drive
Aanvang: 15:30 uur
incl. warm/koud buffet

Agenda

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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Kom eens langs en ervaar de kwaliteit
die wij u te bieden hebben aan:
  • Verse frites
  • De beste sauzen
  • De lekkerste snacks
   meer dan 30 soorten

Iedere donderdag bij de brandweerkazerne in Aarlanderveen:

Snackservice Marie 
      
 
 

Aankomst: 17:00       Vertrek: 19:00

Uw bestelde frites en snacks worden gebakken volgens  de regels van 
het ‘’ verantwoord frituren’’. U kunt ons ook boeken voor:
verjaardagen, (school)feesten, bedrijfslunch en/of borrel.

 
Voor meer info: 0613117862 of  www.snackservicemarie.nl

Aarlanderveen
Dorpshuis

Dorpsstraat     53           2445    AK    Aarlanderveen           0172    -    571460

Gelegen in het hart van het dorp is dit het

adres voor verenigingen en particulieren.

Informeer eens vrijblijvend naar onze

mogelijkheden en prijzen.

Reserveringen en

verhuurinformatie:

DSS Beheer

Fr. Dobbe

Iepenpad 5

2461 CZ  TER AAR

0172 - 602172
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Puntje van de redactie

Aanleveren kopij
U kunt uw kopij afgeven bij een 
van de redactieleden of per post 
opsturen. De adressen vindt u 
voorin de Belangenaar. 
U kunt het ook per e-mail aan-
leveren. Ons adres hiervoor is:
redactie@bvaarlanderveen.nl

Kopij met bestuursgerelateerde 
onderwerpen kunt u het beste 
direct naar het bestuur sturen, 
dit voorkomt verwarring bij ons 
op de redactie.
bestuur@bvaarlanderveen.nl

24 maart bestuursvergadering

Lees dit nog even... 
De Bestuursvergaderingen van de Belangenvereniging zijn altijd openbaar.
Wij vragen echter wel of u uw bezoek wilt melden bij het bestuur. Dit ivm 
de catering, extra stoelen en onze voorbereiding op de agenda. Ook de 
locatie wordt pas (gezien het vrijwillige karakter) weeks tevoren bepaald. 

Kijk ook eens op de website: www.aarlanderveenonline.nl

Spelregels
Anoniem ingezonden stukken 
worden niet geplaatst. 
De redactie behoudt zich het     
recht voor om ingezonden stuk-
ken in te korten en/of aan te 
passen en zelfs om ingezonden 
stukken te weigeren. 

De Belangenvereniging Aarlan-
derveen en de redactie zijn niet 
aansprakelijk voor eventuele on-
juistheden en/of onvolledigheden
van de informatie in de Belange-
naar. 

2 april redactievergadering

De volgende Belangenaar komt uit rond 12 april

De uiterste inleverdatum is op maandag 31 maart a.s.
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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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Van de bestuurstafel

Jaarvergadering  3 maart 2014
Bouwplannen C. van't Riet
Voorafgaand aan de opening van 
de jaarvergadering van de be-
langenvereniging werd dit jaar 
enige tijd geschonken aan het 
bouwproject op het kavel van 
voormalig bedrijventerrein van 
’t Riet. 

Bewoners en geïnteresseerden 
waren in grote getale aanwezig 
om de bouwplannen te bekijken 
en vragen te stellen aan de be-
trokken partijen. 

20:00 uur werd het formelere 
gedeelte van de avond ingeleid 
met een presentatie gegeven 
door dhr. Ger Hukker (make-
laar). Na afloop van de presen-
tatie werd een constructieve 
discussie gevoerd waarbij poten-
tiële kopers, omwonenden en de 
partijen betrokken bij de opzet 
en ontwerp van het project met 
elkaar in gesprek gingen. 

In het algemeen waren de reac-
ties op het project erg positief, 
waar het niet dat enkele geïnter-
esseerden gehoopt hadden op 
woningen in een lagere prijscat-
egorie. 

Na afloop werd er een korte 

pauze ingelast en vertrokken de 
aanwezigen die enkel voor de 
plannen van van 't Riet naar het 
Dorpshuis waren gekomen huis-
waarts.

Jaarvergadering BVA
Na de pauze werd de vergade-
ring van de belangenvereniging 
Aarlanderveen officieel geopend 
door voorzitter Rob van Haas-
trecht. 

De notulen van de vergadering 
van 2013 werden doorgenomen, 
en de prioriteitenlijst die  des-
tijds is opgesteld werd nagelo-
pen. Er is geconstateerd dat de 
werkzaamheden m.b.t. het her-
structureren van het Noordeinde 
niet tot ieders tevredenheid zijn 
uitgevoerd. Onvoldoende par-
keerplaatsen, afwezigheid van 
belijning binnen de bebouwde 
kom en de slechte aansluitingen 
met de erfgrens kwamen hier als 
klachten naar voren. 

Bij het bespreken van het jaarver-
slag van de Penningmeester en 
de kascontrole kwam er wat 
meer roering in de zaal. Het punt 
over opzij zetten van geld voor 
een goed dorpsinitiatief en de 
drukkosten van de Belangenaar 
is uitvoerig besproken. 
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Uiteraard zijn ook de mutaties in 
de samenstelling van het  be-stuur 
uitvoerig besproken. Allereerst 
de uittreding van Ruud West-
maas en Leo Turkenburg. Beiden 
zijn allerhartelijkst bedankt 
voor hun dienstjaren en heb-
ben uiteraard nog een presentje 
gehad. De nieuwe bestuurs- 
leden Jordi Wijfje en Marco de 
Jong zijn voorgesteld. Verder is 
er bekend gemaakt dat er een 
kandidaat is voor de rol van pen-
ningmeester, maar daar zal u in 
de toekomst verder over geïn-
formeerd worden. 

Tijdens de rondvraag kwam nog 
naar voren dat de communicatie 
tussen de wijkagent en de buurt-
preventie nog te wensen over-
laat.

Het bestuur wil iedereen be-
danken voor zijn of haar aan-
wezigheid. De notulen van de 
jaarvergadering komen in één 
van de volgende uitgaven te 
staan.

Indienen zienswijze bij de 
provincie
De provincie heeft een visie 
Ruimte en Mobiliteit en de bij-
horende verordening ruimte 
opgesteld in haar structuurvisie 
Zuid-Holland.

Aarlanderveen komt hiermee in 
een zone Kroonjuweel cultureel 
erfgoed te vallen maar ook in 
een zone landschap met bijzon-
dere kwaliteit (zelfde oppervlak 
met vrijwel geheel bebouwde 
kom Aarlanderveen). Dit laatste 
is de vervanging van de bestaan-
de rode contour, maar practisch 
hetzelfde. 

De Provincie heeft een nieuw 
kader opgesteld hoe om te gaan 
met bouwen in dergelijke zones 
en hieruit is op te maken dat het 
bouwen van meer dan een en-
kele woning vrijwel onmogelijk 
is. 

Er kan wel een discussie over 
kwaliteit plaatsvinden maar 
wederom onder een zwaar re-
gime van nee, tenzij. Alleen de 
sportvelden vallen nu binnen de 
nieuwe BSD contour. 

De visie legt een tijdbom onder 
de leefbaarheid van het dorp. 
Er is een zienswijze ingediend 
tegen de PSV door zowel de ge-
meente als de Belangenvereni-
ging. 

Bestuur BVA

Van de bestuurstafel
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Uitvaartonderneming

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

Bij een overlijden ben ik er voor u. 

Geen internet? Bel me en ik bezorg u per post uitgebreide informatie.
Afscheid nemen verdient aandacht. En die geef ik u graag.

. crematie of begrafenis

. ontzorgen of actief meehelpen

. ook als u verzekerd bent

opbaren thuis of elders .
maatwerk in drukwerk .

laatste verzorging zelf of uit handen .

Het Kan Anders!!!

• HKA-Nieuwkoop, Loon- en Verhuurbedrijf •
• Achttienkavels 7 • 2421 LG Nieuwkoop •
• Tel.: (0172) 571152 • Fax: (0172) 571286 •

• E-mail: info@hka-nieuwkoop.nl •
• www.hka-nieuwkoop.nl •

uw ideale partner 
in de dienstverlening

2053034 HK_adv_A6_liggend_kl  23-11-2009  11:40  Pagina 1
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UW MEDISCHE GEGEVENS ELEC-
TRONISCH DELEN?
Alleen met uw toestemming!

Vanaf 1 januari 2013 worden al- 
leen nog gegevens uitgewis-
seld van degenen die hiervoor 
toestemming hebben gegeven 
aan hun zorgverlener. Dit kan 
belangrijk zijn wanneer u bij-
voorbeeld de huisartsenpost 
bezoekt of een afspraak heeft 
met een medisch specialist  
in  het ziekenhuis.  Als u géén 
toestemming geeft, kunnen 
zorgverleners uw gegevens ook 
niet inzien in noodsituaties.

Andere zorgverleners zoals bij-
voorbeeld een fysiotherapeut 
maar ook de zorgverzekeraar 
en een werkgever kunnen uw 
gegevens niet inzien. Omdat 
het in uw belang kan zijn zo een 
toestemming  hiervoor te geven, 
raad ik U aan dit te doen, het liefst  
via: www.ikgeeftoestemming.nl

U heeft dan wel een DigiD nodig.

Wanneer u geen internet 
heeft kunt u ook een formulier 
invullen op de praktijk,  waar U 
ook folders met meer informatie 
over dit onderwerp kunt vinden.
Het kost ons veel energie om 
iedereen persoonlijk hierover te 
benaderen.

In de praktijk staat nu een 
tafel met daarop de toestem-
mingsformulieren.

Wilt u uw medewerking ver-
lenen door deze formulieren 
in te vullen en af te geven aan 
de assistente als u toch op de 
praktijk komt. U kunt uiteraard 
ook een formulier meenemen 
voor de overige gezinsleden.

Met vriendelijke groet,
Frans van der Kooij

Bericht van onze huisarts

Goedhart Ontwerp
 Grafische producties 

Voordelig drukwerk & strakke vormgeving 
Ruim 25 jaar specialist in gedrukte media zoals: 
logo, huisstijl, briefpapier, tijdschrift, boek,  
brochure, folder, verpakking, advertentie, gids, 
fotografie, jaarverslag, catalogus, krant...

www.goedhartontwerp.nl

Noordeinde 18A, 2445XD Aarlanderveen, 
0172-579006, info@goedhartontwerp.nl
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50e 3-Molenloop!

Voor de 50e keer de 3- Molen-
loop op 2e Paasdag, 21 april a.s., 
in Aarlanderveen, het is een 
ware traditie. 

De eerste keer – toen Drie Molen-
cross – werd de loop georgani-
seerd door de bestuursleden 
van de toenmalige jongerenor-
ganisatie KPJ. Om zo maar een 
paar namen te noemen uit die 
tijd: Suze Houdijk, Gè Mulders, 
Henk Visser, Hermand v.d. Veldt. 

Het parcours ging in die tijd gro-
tendeels door de polder, door 
het dorp en over de dijken rond-
om de molens. Het deelnemers-
veld bestond uit de regionale 
enthousiastelingen die, met of 
zonder borreltje op, er een fana-
tieke wedstrijd van maakten. 

Nadat de KPJ werd opgeheven – 
alweer zo’n 29 jaar terug – wordt 
de loop georganiseerd onder de 
vlag van Atletiekvereniging AAV 
36 uit Alphen a/d Rijn, lid van de 
Nederlandse Atletiekunie. Op 
deze manier zijn we o.a. verze-
kerd tegen “onheil” van buiten-
af en is de Molenloop ook geen 
zgn. “wilde loop”. 

De organisatie is nu in handen 
van een aantal fanatieke men-
sen, aangevuld met een heel 

aantal trouwe medewerkers. Al-
lemaal op vrijwillige basis. 

Met z’n allen proberen we er elk 
jaar een leuke en sportieve 2e 
Paasdag van te maken. Eigenlijk 
niet meer weg te denken uit Aar-
landerveen. 

Door de jaren heen is er wel 
heel wat veranderd. Het aan-
tal deelnemers is gegroeid naar 
zo’n 500 à 600. De afstanden 
die nu gelopen worden zijn 500 
mtr. en 2 km. voor kinderen t/m 
12 jaar. De overige afstanden zijn 
6.5, 10 en 15 km. 

Was de opbrengst vroeger voor 
de vereniging, nu wordt elk jaar 
het grootste gedeelte aan een 
goed doel in Aarlanderveen ge-
schonken. Denk daarbij aan de 
Zonnebloem, de Viergang, DSS 
enz. Ook wordt de loop steeds 
professioneler. 

Onze medewerkers zijn verplicht 
een verkeersregelaars cursus te 
volgen. De volgorde van binnen- 
komst van de deelnemers wordt 
nu geklokt. De lopers kunnen 
hun tijd die zij gelopen hebben 
diezelfde dag nog op de site na-
zien. In de toekomst is het de 
bedoeling dat we met tijdchips 
gaan werken. 
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21 April 2014 dus onze 50e editie. 
Dit jubileum zal zeker een extra 
feestelijk teintje krijgen. Daarom 
zullen er rondom Start en Finish 
diverse activiteiten te doen zijn 
(met name voor de kinderen). 

Bij deze willen we ook van de 
gelegenheid gebruik maken om 
al onze trouwe medewerkers te 
bedanken voor hun grote inzet 
voor, tijdens en na de loop. Uiter-
aard gaat onze dank ook uit naar 
onze trouwe sponsors, EHBO’rs, 
politie en alle anderen die bij de 
3- Molenloop betrokken zijn. 

Met z’n allen proberen we er 
ook dit jaar weer een mooie dag 
van te maken. 

Groet van de 3-Molenloopcom-
missie: 
Hans Kempen, Ronald Valentijn, 
Paul Oosterman, Fred v.d. Post en 
Ben v.d. Post. 

En… vrijwilligers zijn natuurlijk 
altijd welkom!

www.3molenloop.aav36.nl

www.hagoortinstallatie.nl

50e 3-Molenloop!
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Gespecialiseerd in:
     Diabetische voeten
     Reumatische voeten
     Chiropedie

Bel voor een afspraak met Marja de Goeij.

 0172 - 611 874  06-36112741

Ik kom bij u aan huis!

 
        Bloemen Kado Shop: De Blijde Wereld 
Verse Rozen - Boeketten - Bloemstukken en Rouwwerk 
          Planten - Plantenbakjes - Kado-artikelen 
 
Ook voor uw tuinonderhoud of aanleg voor meer info 
en het voordelige uurtarief 06-21536228 René Kroon      

                   
                Rozen bezorgen in heel Nederland !! 

  Zie onze Website www.deblijdewereld.nl 
           Noordeinde 11c / Aarlanderveen 0172-571909 
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Ook dit jaar kunt u allen weer genieten van diversen 
artiesten op het niet meer weg te denken tentfeest bij 
de plaatselijke voetbalvereniging. Het is de organisatie 
wederom gelukt om een keur aan artiesten vast te leg-

gen voor een weekend vol plezier en feest.

Tentfeest S.V. Aarlanderveen 2014
4 dagen feest in het pinksterweekend

6 t/m 9 juni

Vrijdagavond 6 juni - 
Jan Smit
Met trots vermelden we de aan-
wezigheid van Jan Smit, een artiest 
die verder geen uitleg nodig heeft. 
Zorg dat je er bij bent!! De avond zal 
muziekaal ondersteund en afgewis-
seld worden door TINO’s discoshow.

Zaterdagavond 7 juni - 
Radio 538  DJ’s on Tour
Een avondvullende disco show met 
non-stop goede muziek, een coole 
lichtshow en een uitdagend video-
decor met diversen schermen. Ge-
presenteerd door een enthousiaste 
DJ van Radio 538. 

Zondagavond 8 juni -
Back to the ’80 and ’90 
party m.m.v. Helemaal 
top en Lesley Williams
Deze avond neemt TINO’s disco-
show jou weer mee terug naar je 
jeugd, de gehele avond oude video-
clips op 2 enorme videoschermen. 
HELEMAAL TOP zal met een speciale 
medley het publiek opwarmen voor 
die Andere Hazes; Lesley Williams, 
de beste Hazes imitator van het land. 
Aarlanderveen zingt HAZES!!

Maandagmiddag 9 juni -
Familiedag met groots 
volleybaltoernooi
Een gezellige middag voor het hele 
gezin Dit jaar wederom het groots 
opgezette volleybal-toernooi.
(u kunt al opgeven bij
annekeouds@casema.nl)  
Dit alles uiteraard m.m.v. onze plaat-
selijke discotheek PARASITE
Aanvang van deze middag is 12.00 
uur (start volleybal) en natuurlijk 
GRATIS ENTREE

Kaartverkoop start op zaterdag 19 April
Tot ziens, Tot tentfeest!!!
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CLASSIC & NEW MINI’S | VERKOOP | ONDERHOUD | ONDERDELEN | TUNING | RESTAURATIES

Kijk op
www.minicentre.nl
of kom eens langs!

Korteraarseweg 93
2461 GJ Ter Aar
Tel. 0172 573478
info@minicentre.nl 

Klein... maar fi jn!
De One Stop Shop voor iedere Miniliefhebber
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Heleen Steens-Stam, gebieds-
adviseur binnen het sociale do-
mein voor Aarlanderveen, Bos-
koop en Zwammerdam,
Telefoonnummer: 
0621214790 of 0172-465488, 
e-mailadres: 
hsteens@AlphenaandenRijn.nl

Samen met Steef van den Hoorn 
(die al langer in het gebied 
werkzaam is) zijn  wij het eerste 
aanspreekpunt  voor bewoners.  
Wij zijn geen meldpunt voor klei-
ne zaken, dan belt u gewoon 
14- 0172. Maar met name voor de 
meer complexe zaken of mooie 
initiatieven en ideeën  neem dan  
gerust contact met ons op. De 
leefbaarheid binnen een gebied  
gaat ons aan het hart. Ik zal mij 
kort  aan u voorstellen, en liever 
ontmoet ik u in de toekomst  een 
keer persoonlijk tijdens activitei-
ten in het dorp.
“Mijn achtergrond kun je heel 
divers noemen! Ik begon ooit 
als verpleegkundige. Jaren later 
vestigde ik mij als camping ei-
genaar in Frankrijk. Ik werkte bij 
Skills Netherlands als teamleider 
van Team Nederland bij de Eu-
ropese Vakmanschap wedstrij-
den. Daarvoor was ik tien jaar ac-
tief in de lokale politiek en deed 
daar uitgebreide bestuurlijke 
kennis en ervaring op. 

Sinds 2008 werk ik bij de ge-
meente Alphen als wijkmanager 
en gebiedsbeheerder binnen het 
sociale domein. Wat mij meteen 
aanspreekt bij de kleine kernen 
is het zelforganiserende vermo-
gen, dat past helemaal in deze 
tijd. Ik wil u graag ondersteunen 
en een ‘scharnier’ zijn tussen u 
de bewoners en gemeente. 

Alles wat goed gaat, laten we zo. 
En dat is gelukkig veel. We focus-
sen vooral op wat beter kan en 
het initiatief daartoe leg ik graag 
bij de bewoners. Samen nemen 
we uitdagingen aan. Wij willen in 
onze gebieden  aanspreekbaar 
zijn voor iedereen. Dus heeft u 
een thema, idee of probleem 
waar u graag iets aan wilt doen? 
Neem dan contact met mij op!”

Heleen Steens-Stam

Nieuws van onze gebiedsadviseur
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F.C. VAN DOLDER BOUWBEDRIJF
Woningbouw

Renovatie
Onderhoud

Verbouw

Zuideinde 27 • 2445 AS Aarlanderveen • Tel: 0172-57 3727 • Mob: 06-502 118 27

Kano’s te huur voor een ondekkingstocht door de boerennatuur
          •  Starten midden in het boerenland, nabij de Nieuwkoopse Plassen.
          •  Prachtige uitgezette routes.
          •   Ook te combineren met molenbezoek en restaurantarrangement.
          •  Ideaal voor families, verenigingen kinderfeestjes. (max. 80 personen)
          •  Ook barbecuen behoort tot de mogelijkheden.

         Jaap en Margreet Verduyn - Achtermiddenweg 3 - Tel.: 0172- 571165
         Voor meer info kunt u kijken op: www.boerderijdevooruitgang.nl
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Ontvangen Gift
Buurt en speeltuin vereniging Aarlanderveen heeft van het Rabobank 
Stimulerings Fonds een schenking van € 2000.00 verkregen. Dit gaan 
we besteden voor de kleinste van onze vereniging, wij zijn al in on-
derhandeling met de leverancier. We gaan proberen klaar te zijn als 
de speeltuin met de Pasen weer open gaat. Het bestuur bedankt het 
Rabobank Stimulerings Fonds Groene Hart Noord met deze gift.

Er waren vorig seizoen een paar jonge ouders met de vraag, is er mis-
schien een mogelijkheid om eens te kijken of er een buitentoilet ge-
realiseerd kan worden? Als wij in de speeltuin zijn kunnen wij en onze 
kinderen niet even naar de wc. Daar is gehoor aangegeven, ook deze 
gaat met Pasen open. We willen deze dan ook gewoon open houden, 
mits er heel netjes mee omgegaan wordt en schoon achter gelaten 
wordt. Wij gaan het proberen. Ook onze binnen toiletten zijn vervan-
gen, alles nieuw, er wordt nu nog aan de opleveringspuntjes gewerkt. 
Zo je nu ziet, is er het een en ander onder handen genomen door onze 
vrijwilligers, zij hebben de winter periode niet stil gezeten! Ook hier is 
onze dank groot, ga er maar aan staan om dit te realiseren, waarin een 
klein koppeltje groot kan zijn.
Henk Aartman

Aankondiging   ZOA collecte 2014
In de week van 23 tot 29 maart wordt in Aarlanderveen  weer  de Na-
tionale ZOA-collecte gehouden. In die week hoop  ik weer bij u langs 
te komen. De ZOA  is de organisatie die zich in het bijzonder bezig 
houdt met Vluchtelingen zorg  wereldwijd. De ZOA is werkzaam in vijf-
tien landen waar mensen op de vlucht zijn vanwege burgeroorlog en  
volkeren die elkaar naar het leven staan. ZOA tracht hulp te bieden 
en mensen weer perspectief te geven om  voedsel en medicamenten 
te verstrekken. We werken vanuit christelijke principes om mensen  
hoop te geven op een menswaardig bestaan. Helpt u ook mee de erg-
ste nood te leningen en  van onze welvaart  wat af te staan voor onze 
naasten in Afrika en Azië.? Opbrengst vorig jaar  2013 € 641.50  
Heel hartelijk dank daarvoor.
Met vriendelijke groeten, uw ZOA collectant P .de Jong 

Ingezonden Berichten
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0172 49 32 82

WWW.KRAMERUITVAARTZORG.NL
Uitvaartcentrum Alphen aan den Rijn en Uitvaartcentrum Waddinxveen

Wij zijn er
       voor u...

Sarah Jongejan Marco Hoogenboom

Noordeinde 11B
2445 XA  Aarlanderveen

Tel.: 0172 - 57 32 67
Fax: 0172 - 57 01 29
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Kwaliteit in tapijt, vinyl, marmoleum,
gordijnen, vouwgordijnen, lamellen,

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063

Ingezonden Berichten

Klaverjassen voor de vastenaktie.
Op dinsdagavond 25 maart is er een gezellige klaverjasavond in ‘t 
Achterom (Noordeinde 24). De opbrengst van deze avond komt ge-
heel ten goede aan het Vastenaktieproject; dit jaar voor de Stichting 
Maripoza Peru. Deze stichting zet zich in voor kinderen in de armste 
wijken in en rondom de hoofdstad van Peru: Lima. 

Het inleggeld is € 6,00 (dat is inclusief 6 lootjes voor de loterij die na 
afloop wordt gehouden). Om 20.00 uur beginnen we met kaarten, 
maar we zien u graag al om 19.30 uur, want dan is de koffie klaar en 
wordt er een film gedraaid over het vastenproject. Zoals in Aarland-
erveen gebruikelijk is doen we vier rondes op z’n Rotterdams en het 
is “verplicht gaan”. 
De organisatie van deze avond is in handen van Sjaak Leliveld (06-
25118163) en Agatha Keijzer (tel. 0172-604764). Graag willen wij van 
te voren weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, dus bel ons 
even van te voren of mail naar: fam.leliveld@hetnet.nl 
Alle klaverjasliefhebbers zijn dus op deze avond van harte welkom in 
‘t Achterom. 

Gezocht
Wij zoeken voor de zaterdagochtend en in de schoolvakanties één 
of twee enthousiaste jongens of meisjes om mee te werken in onze 
kwekerij.
Wij hebben een cactus kwekerij op het Noordeinde 13a. Vanaf 13 jaar 
ben je al welkom. Interesse??
Bel ons:    Fam. G. Vergeer, Tel. 572955
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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!

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

vervoer met eigen vrachtwagens en diep-
laders, slootreiniging

Zuideinde 21
2445 AS Aarlanderveen

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

AANNEMERS-, LOON- EN VERHUURBEDRIJF

TRACTOR-LOONBEDRIJF
L.A. VAN DOLDER

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

Dorpsstraat 94
2445 AP Aarlanderveen

Tel.: 0172-57 1608
Mob.: 06-204 379 73
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Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

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

Noordeinde 71
2445 XC Aarlanderveen
Tel.: 0172-57 1171
Fax: 0172- 57 4888

Machineverhuur - agr. loonwerken - graslandvernieuwing
(incl. kalklevering en kalkstrooien)
Handel in:         ruwvoerders,  grond,  grind,  zand en puin.
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Weet jij nog een mop, een weetje of een raadsel? stuur deze dan naar: 
redactie@bvaarlanderveen.nl en wie weet sta jij volgende maand in de 
Belangenaar!

Buurtkwebbels

Waarom vliegen vogels in de 

winter naar het zuiden?

Antwoord: Het is te ver 

om te lopen!

De Buit
Een inbreker wordt op heter-
daad door een agent betrapt 
als hij door een raam van een 
huis naar buiten klimt. “Zo 
zo, meneertje komt u maar 
eens even mee naar het bu-
reau.”
De inbreker: “Ja maar, ik heb 
mijn buit nog binnen liggen. 
Zal ik die nog even halen?”
De agent: “Ja ja, en er dan 
zeker stiekem vandoor gaan. 
Nee nee, daar komt niets van 
in. Weet u wat, blijft u hier 
maar staan, dan ga ik die buit 
wel even halen.” 

Biologieles
De lerares legt, tijdens biologie-
les, uit aan de kinderen waar de 
lichaamsdelen allemaal voor dienen: 
“Ogen zijn om mee te kijken, oren 
zijn om mee te horen, de neus om 
mee te ruiken, je voeten zijn om mee 
te lopen.”
Plotseling steekt eigenwijze Jantje 
zijn vinger op: “Juf dat klopt niet he-
lemaal. Mijn opa is blind en doof, zijn 
neus loopt en zijn voeten ruiken!” 

 Ik heb gaten in mijn 
onder- en bovenkant, mijn 
linker- en rechterkant, en 

in het midden. Toch houd ik 
water vast. Wat ben ik ?

Antwoord: Een spons

Zo kan het ook
Josie tegen een vriendin: En 
toen heb ik tegen hem gezegd 
dat ik hem niet meer wilde zien!
De Vriendin: En is hij toen weg-
gegaan?
Josie: Nee, hij deed het licht 
uit.
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Oostkanaalweg 5b
2445 BA Aarlanderveen

+31(0)172-473 841
+31(0)172-475 773

info@aardam.nl
www.aardam.nl





OUDSHOORN
www.toyota-oudshoorn.nl


