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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, Danny Dannenburg & Karim Habyby 0900- 88 44
:	danny.dannenburg@hollands-midden.politie.nl
:	karim.habyby@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 22 mei
Slijldansen
voor de beginners de Slowfox, 
en de gevorderde de Samba
Aanvang 19:30 uur
Vanaf 22:00 uur vrijdansen

Zondag 25 mei
koffieconcert
m.m.v. Veluw Brass o.l.v. 
Vincent Verhage &
Brassnabd Rijnmond o.l.v. Eric 
v.d. kolk
Aanvang 12:00
Toegang gratis

Donderdag 5 juni
Stijldansen
Slotbal
incl. buffet
Aanvang 20:30 uur

Agenda

www.hagoortinstallatie.nl
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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

19 mei 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. 

4 juni redactievergadering

De volgende Belangenaar komt uit rond 14 juni

De uiterste inleverdatum is op maandag 2 juni 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

Bestuurlijk overleg
Het bestuurlijk overleg (voor-
heen wethoudersoverleg) heeft 
in april weer plaats gevonden 
met enkele leden van de BVA, 
wethouder Kees van Velzen,  
gebiedsadviseurs Heleen Stam 
en Steef v.d. Hoorn en twee ge-
meente functionarissen. Dit was 
het eerste overleg in de nieuw 
gevormde gemeente.

Een aantal punten uit prioritei-
tenlijst 2014 en andere punten 
die naar voren kwamen zijn be-
sproken;

• Het wijkbezoek van 4 april is 
positief ontvangen door B&W 
en er is duidelijke informatie ge-
geven door het bestuur van de 
BVA.

• De inspraak bij de provincie 
over onze zienswijze op de ont-
werpdocumenten visie Ruimte 
en Mobiliteit wordt gezamen-
lijk met BVA en gemeente afge-
stemd.

• De jaarlijkse subsidie van de 
gemeente staat ter discussie en 
gedurende dit jaar zal er meer 
duidelijkheid komen.

• Er wordt nog geen toezegging 
door de gemeente gedaan over 

een financiële bijdrage voor het 
opknappen van de muziektent. 
Nadat de begroting 2015 bekend 
is komt hierover een uitspraak.

Inspreken t.a.v. ingediende zien-
swijze Provincie
Om in de nieuwe ruimtelijke 
visie enige flexibiliteit te krijgen 
wordt er 21 mei ingesproken 
door een bestuurslid. Hiervoor 
hebben we contact opgenomen  
met dhr. Démoed (CDA) en dhr. 
Snellink (SP) van Provinciale 
Staten. Dit om te voorkomen dat 
het dorp volledig “op slot”gaat.

Onderzoek kosten van De Be-
langenaar
Omdat de subsidie van de ge-
meente mogelijk verdwijnt, 
zullen we opnieuw naar onze 
kosten moeten kijken (dat kan 
sowieso nooit kwaad). De uit-
gave van de Belangenaar is on-
geveer 75% van de begroting van 
de BVA. De komende tijd zullen 
we onderzoeken of en hoe het 
drukproces goedkoper/simpeler 
kan. 

Inning contributie
De inning van de (achterstallige) 
contributie wordt bekeken, er is 
nog steeds een achterstand in 
de betalingen. Hier gaat u bin-
nenkort meer van horen.
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Nieuws van DSS

Rommel- en zomermarkt 14 juni 
NIEUW kofferbakverkoop !

De traditionele Rommel- en Zo-
mermarkt van DSS zal dit jaar 
gehouden worden op zaterdag 
14 juni van 09.00 tot 14.00 uur  
rondom Het Dorpshuis en de 
Kerk aan de Dorpsstraat.

Naast de kramen van DSS kunt 
u ook zelf een kraam (€30,-), of 
grondplaats (€10,-) huren voor 
de verkoop van uw goederen.

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid 
om ook vanuit de kofferbak van 
uw auto goederen te koop aan 
te bieden. Een auto-plaats kost 
€20,00.

Plaats en/of kramen reserveren 
kan via fransendela@ziggo.nl of 
0172-602172

Evenals vorig jaar zal er dit jaar 
slecht 1 x huis-aan-huis worden 
aangebeld voor het ophalen van 
goederen. Dit zal zijn op don-
derdagavond 12 juni vanaf 18.00 
uur. Op vrijdagavond 13 juni zal 
er nog een laatste ophaalronde 
zijn, dan worden alleen de spul-
len opgehaald die aan de straat 
zijn gezet.

Ook dit jaar geldt zoals altijd, ge-
lieve geen kapotte bankstellen, 
koelkasten en andere onbruik-
bare goederen.

Zomerkaarten gaat weer van 
start
Hoewel de zomer officieel nog 
niet begonnen is gaan vanaf 
2 mei de kaartavonden in Het 
dorpshuis weer van start. Geen 
competitie, maar wel gezellig 
klaverjassen. De zaal gaat open 
om 19.30uur, deelname per 
avond is €3,00.
De speelwijze is Rotterdams en 
zoals altijd zijn er leuke prijzen te 
winnen.

Afvalstation
Met medewerking van NLDoet is 
achter het Dorpshuis het nieuwe 
afvalstation gerealiseerd. 

De papier-, vet- en kledingcon-
tainer staan door schuttingsde-
len omgeven en er is een mooi 
straatje aangelegd.

Samen houden we Aarlander-
veen schoon!
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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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Klaverjasmarathon DSS

Zaterdag 5 april 2014 hield Muz-
iekvereniging DSS uit Aarland-
erveen alweer voor de 18de keer 
haar Klaverjasmarathon onder 
leiding van Thea de Roos. Het 
was een zéér geslaagde dag met 
36 deelnemers. 

De wisseltrofee en een goed 
gevuld levensmiddelenpakket 
werd gewonnen door Dhr. A.van 
Rhijn uit Katwijk met 27521 pun-
ten. De marsenprijs ging naar 
Mevr. A. Vis met maar liefst 10 
marsen en de poedelprijs werd 
binnengesleept door Mevr. N. 
Kerkvliet met 19464 punten, wat 
een lekkere paasstaaf opbracht. 

s' Morgens om 10 uur werden de 
eerste kaarten geschud en om 
22 uur hadden de laatste deze 
marathon erop zitten. De sfeer 
was goed en staat bij ons ook 
hoog in het vaandel want daar 
gaat het om, gezellig een kaartje 
leggen !

Een jong team voor de catering, 
was goed verzorgd, mijn dank 
hiervoor. 

Zonder teller ben je nergens 
en dit werd gedaan door Sjaak 
Leliveld, gewéldig en met een 
beamer zodat iedereen mee kan 
kijken, maakt het dat ook span-
nend. 

Buiten een aantal vaste deelne-
mers, waren er ook een paar 
nieuwe gezichten die te kennen 
gaven volgend jaar zéker terug 
te komen. 

Zodra ik weet wanneer krijgt 
een ieder, die dat wil, persoonlijk 
bericht.

Voor nú wil ik mijn kaarters be-
danken voor de gezellige dag !!!

Met een grote glimlach, 
Thea de Roos
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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.
Kaarten: € 15,00 (€20 aan de deur)

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. 
Kaarten: € 7,50 (€ 12,50 aan de 
deur)

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!!
Kaarten: €10,00 (€ 12,50 aan de 
deur) 

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

Verkoopadressen: Cafe het oude Rechthuis, De vlinder (Ter 
aar), De Steupel (Nieuwkoop), De gemakswinkel (Langeraar).

Tot ziens, Tot tentfeest!!!
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50ste 3-molenloop

Uitslagen
50e Drie Molenloop - 21 april 2014 - Aarlanderveen

500 meter, meisjes:
  1 Jonna vd Post           Langeraar             2.09
  2 Puck Vos                Ter Aar               2:10
  3 Fleur                   Wageningen            2.11
 1e Aarlanderveense: Lente van Haastrecht       2:12

500 meter, jongens:
  1 Daan Onderwater        Nieuwkoop             1:57
  2 William van Triest     Woerden               1:59
  3 Julian Moti             Alphen aan den Rijn   2:01
 1e Aarlandervener: Tom Oosterman                2:08

2 kilometer, meisjes:
  1 Ilse vd Marel           Aarlanderveen         7.59
  2 Sietske Verkade        Alphen aan den Rijn   8.13
  3 Maud van Beest         Alphen aan den Rijn   8.22
 1e Aarlanderveense: Ilse vd Marel               7.59

2 kilometer, jongens:
  1 Stephan vd Jagt        Zevenhoven            7.32
  2 Quint van Breukelen    Voorschoten           7.33
  3 Mats Westmaas          Aarlanderveen         8.02
 1e Aarlandervener: Mats Westmaas                8.02
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50ste 3-molenloop

6,5 kilometer, Heren:
 1 Reymond Pet  Alphen aan den Rijn 22:24
 2 Martin Pet   Alphen aan den Rijn 23:20
 3 Arno Nieuwenhuizen Ter Aar   23:21
1e Aarlandervener: Thor Groenewegen  24:07

6,5 kilometer, Dames:
 1 Dagmar Smid  Nieuwkoop  26:34
 2 Jose van Veen  Bodegraven  29:18
 3 Iris Wijfje   Korteraar  29:29
1e Aarlanderveense:  Geja van Diemen  35:54

10,5 kilometer, Heren:
 1 Emil Hoogstad  Zevenhoven  38:05
 2 Andy Koolmees  Gouda   39:48
 3 Hidde Schelling  Ter Aar   40:41
1e Aarlandervener: Bouke Wahlen   47:34

10,5 kilometer, Dames:
 1 Nathalie Klaassen  Alphen aan den Rijn 41:05
 2 Diny Bosker   Leiden   44:12
 3 Wanda Alink  Alphen aan den Rijn 46:06
1e Aarlanderveense:  Jacqueline Westmaas 56:27

15,5 kilometer, Heren:
 1 Jan van der Marel  Aarlanderveen  56:07
 2 Gerwin Vos   Ter Aar   59:21
 3 Pascal Valentijn  Ter Aar   1:00:49
1ste Aarlandervener: Jan van der Marel  56:07

15,5 kilometer, Dames:
 1 Jozien Stolwijk  Koudekerk a/d Rijn 1:03:38
 2 Judith Mooy  Alphen aan den Rijn 1:09:25
 3 Ida Oosterbroek   Mijdrecht  1:10:57
1ste Aarlanderveense: --
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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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Boerderij Open Dag

Veehouder uit Aarlanderveen laat 
zien waar de melk vandaan komt 
tijdens Campina Open Boerderij-
dagen.

Met eigen ogen zien waar de melk 
vandaan komt? Dat kan op vrijdag 
30 mei  tijdens de Campina Open 
Boerderijdag op de boerderij van 
de familie Verduijn  in Aarlan-
derveen. 

De veehouder biedt op die dag 
een gratis kijkje achter de scher-
men van het dagelijkse leven op 
de boerderij en laat zien waar 
de zuivel van Campina vandaan 
komt. Voor kinderen zijn er tal van 
activiteiten: 
Ze kunnen hun ‘boerderijbewijs’ 
behalen, zich laten schminken, 
meedoen aan een race op ‘skippy-
koeien’, rondrit boerenkar, skel-
ters, strohok, traptrekkers,  vlech-
ten met wilgentenenen, kijken bij 
de melkrobot en de mogelijkheid  
om eens een uurtje voor 1€ p.p  
kennis te maken met de canadese 
kano's en te genieten van de 

prachtige natuur  langs de Aar-
landerveense wetering.

Op vrijdag 30 mei doen 35 Campi-
na-melkveehouders door het hele 
land mee aan de Boerderij-dagen. 
U bent van 10.00 tot 16.00 uur van 
harte uitgenodigd om een bezoek 
te brengen aan de boerderij van 
de familie Verduijn, op Achtermid-
denweg 3 in Aarlanderveen.

Het is een leuk en leerzaam fami-
lie-uitje in de buurt!

De Campina Open Boerderij-
dagen bieden tal van leuke en 
leerzame activiteiten. Kinderen 
(en hun ou-ders) kunnen deelne-
men aan diverse activiteiten, 
waardoor ze op speelse wijze 
ontdekken waar melk vandaan 
komt. En ook  kunnen er diverse 
produkten van campina ge- 
proefd worden

Kijk voor een overzicht van de 
deelnemende boerderijen op:
www.campina.nl.
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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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Maandelijks zitten professionals 
die Aarlanderveen als werkge-
bied hebben bij elkaar om 
over uw mooie dorp en haar 
inwoners te praten. U moet dan 
denken aan de wijkagent, de 
wijkverpleegkundige, de woon-
consulent van wonenCentraal, 
de gemeente en Participe.

Wij spreken met elkaar over wat 
er speelt in Aarlanderveen waar 
onze aandacht naar moet gaan 
en of er ontwikkelingen zijn die 
we van elkaar moeten weten.

Nu willen we in juli graag met u 
spreken over wat u bezig houdt 
en waar we met elkaar aandacht 
aan  zouden moeten besteden.

U bent van harte welkom om 
met ons in gesprek te gaan op 2 
juli om 16.00 uur in het Dorpshuis 
aan de Dorpsstraat 53.

Vriendelijke groet,

Heleen Steens 
Gebiedsadviseur Aarlanderveen 

Nieuws vanuit de gemeente

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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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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Buurtpreventie Aarlanderveen

Het afgelopen half jaar is het ge-
lukkig relatief rustig geweest in 
ons dorp. Op een paar inbraken 
na, zijn er verder weinig mel-
dingen binnen gekomen. Toch 
willen wij benadrukken, dat het 
belangrijk blijft om tijdig ver-
dachte situaties snel aan ons of 
de politie door te geven. Want 
door onze mailing, was o.a. een 
gestolen fiets weer snel terecht.

Daarnaast willen wij u nogmaals 
op het Burgernet wijzen , wij 
hebben ons allemaal aange-
meld, nou u nog. 

Hoe werkt Burgernet?
Burgernet wordt ingezet bij drin-
gende zaken waarbij een duide-
lijk signalement beschikbaar is, 
bijvoorbeeld bij:

  a.. diefstal of inbraak
  b.. doorrijden na een aanrijding
  c.. beroving
  d.. vermiste personen

Burgernetdeelnemers in de 
buurt ontvangen van de politie 
een spraak- of sms-bericht met 
het verzoek uit te kijken naar 
een persoon of voertuig. 

Deelnemers met informatie kun-
nen rechtstreeks met de meldka-
mer bellen via het gratis Burger-
netnummer 0800-0011. 

De informatie wordt direct door-
gegeven aan politie in de buurt.

Aanmelden kan bij:
www.burgernet.nl
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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



De Belangenaar uitgave Mei 2014 27

Dodenherdenking
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Dodenherdenking
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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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Restauratie Morgenster

Feestelijke afsluiting restaura-
tie De Morgenster

De meeste dorpsbewoners zal 
het niet zijn ontgaan dat kort 
geleden onder een lelijke plastic 
zak een schitterende 'nieuwe' 
molen tevoorschijn is gekomen. 

Na een ruim zes maanden du-
rende restauratie, waarbij ook 
het riet is vervangen, staat De 
Morgenster er weer bijna net zo 
mooi bij als in 1870.
 
Wij (de nieuwe bewoners) ver-
wachten dat het nog ongeveer 
twee weken zal duren voordat 
de molen weer kan draaien. 
Daarna is de restauratie (hope-
lijk) definitief afgerond. 

Om dat te vieren  nodigen we 
nieuwsgierige dorpsbewoners 
uit om op zaterdag 7 juni tussen 
16:30 en 19:00 uur een kijkje van 
dichtbij te komen nemen, ken-
nis te maken en wellicht ook een 
drankje te doen. Voor een uitge-
breidere rondleiding (in de kap) 
is de molen dit jaar met Open 
Monumentendag in september 
te bezichtigen.

Graag tot 7 juni!
Erik & Lucie Houben

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063
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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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Alphen, daar zit muziek in!

Gelegenheidsorkest van 250 
muzikanten treedt op in hartje 
Alphen

Op 31 mei a.s. laten alle negen 
muziekverenigingen van de 
nieuwe gemeente Alphen aan 
de Rijn van zich horen. Een gele-
genheidsorkest van maar liefst 
250 muzikanten geeft om 13.30 
uur een spetterend concert van 
ongekende omvang. Dit vindt 
plaats op het Rijnplein, in het 
centrum van Alphen. Iedereen 
is van harte welkom om te zien 
en te horen wat er op muzikaal 
gebied te vinden is in Alphen en 
omstreken.
 
De muziekverenigingen van de 
nieuwe gemeente Alphen zijn 
trots op hun muzikale aanbod 
voor jong en oud. Het gaat om 
maar liefst negen muziekvereni-
gingen met een zeer uiteen-
lopend repertoire en instru-
mentarium: van marcherende 
orkesten met vooral koperbla-
zers tot orkesten die concerten 
geven met meer symfonische in-
strumenten, zoals hobo en klari-
net. Een uniek evenement, zoals 
dit gezamenlijke mega-concert, 
is dé manier om kennis te maken 
met wat de verenigingen in huis 
hebben. 

Muziek maak je en luister je sa-
men. Met dit gezamenlijke con-
cert tonen de muzikanten hun 
verbondenheid en het plezier in 
het samen musiceren. Zij bren-
gen met trots hiermee de mu-
ziekcultuur van Alphen en om-
geving onder de aandacht. 

Kom op 31 mei a.s. om 13.30 uur 
luisteren op het Rijnplein!  Want 
Alphen; daar zit muziek in!

De negen meewerkende mu-
ziekverenigingen zijn: Arti et 
Religioni, Con Brio, Crescendo 
(Alphen aan den Rijn), Concor-
dia, Excelsior (Boskoop), DSS 
(Aarlanderveen), KNA (Koude-
kerk aan den Rijn), TTH (Ha-
zerswoude Dorp), Wilhelmina 
(Zwammerdam)

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met:
Matthijs Verbree 0653446733 of
Kim van der Post 0612290 274, 
kimvanderpost@gmail.com
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Geslaagd voor het EHBO

Op 20 maart hield de EHBO 
vereniging Aarlanderveen haar 
jaarvergadering. Het was een 
avond met een feestelijk tintje 
voor onze club. 

Na een heel goed, gezellig en 
zeer leerzaam cursusjaar heb-
ben tevens 7 cursisten met goed 
gevolg hun EHBO diploma be-
haald: 
Leo van Dolder, Maaike Baardse, 
Anne de Groot, Wendy Breedijk, 
Marleen van der Weijden, Ju-
liette Hoogerwerf en Simone 
van Leeuwen.

Deze avond werden de diplo-
ma’s aan de nieuwe gediplo-
meerden uitgereikt.

De eer om de Cornelia Honout 
beker in ontvangst te nemen, 
was dit jaar voor Toon van Vliet.

Deze wisselbeker wordt jaarlijks 
uitgereikt aan een lid dat zich op 
een bijzondere manier inzet dat 
voor onze vereniging.

Om onze vaardigheden op peil 
te houden, beginnen we in sep-
tember weer met onze herha-
lingsavonden.

Al met al konden we als vereni- 
ging terug kijken op een ge-
slaagd jaar, waarbij we ook bij 
veel evenementen assistentie 
hebben kunnen verlenen.

Wilt u meer weten of contact 
met ons opnemen, kijk dan op 
onze website: 
www.ehboaarlanderveen.nl 

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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Er stond een paard in de wei …..
Dat moet op Noordeinde 2 geweest zijn. Het paard kwam uit Indo-
nesie en op dit moment wordt er aan een nieuw exemplaar gewerkt. 
Indonesie: daar komen alle (tuin) meubelen, kasten, tafels, bouwma-
terialen, houtsnijwerk, sieraden etc. etc. vandaan. Boer Breedijk had 
zo’n dertig jaar geleden niet kunnen bedenken dat er in zijn koeien- 
en varkensstallen nu een gevarieerde collectie uit “Nederlands Indië” 
zou staan. Bent u benieuwd? 

Kom dan gerust een kijkje nemen op mijn open weekend, zaterdag 24 
en zondag 25 mei van 10.00 tot 17.00 uur.
Met vriendelijke groeten, Andre Wahlen

Gevonden:
Op 20 april op de hoek Zuideinde/Ziendeweg:
een wit spiraal armband met een rode en zwarte sleutel.
Op te halen bij Willy Kempen 0172-573066

Te Koop:
Ik zou graag mijn Badgeizer en keukengeizer, beiden van het merk 
Fasto en gashaard willen verkopen.

Joke Groen in ‘t wout, Kerkvaartseweg 32

Diverse kinderspullen te Koop:
2x zeer nette Maxi Cosi Priori SPS veiligheidszitje/autostoel
Geschikt voor kinderen van ca. 9 maanden tot ca. 4 jaar (9-18 kg).
Kleur: licht- en donkergrijs. De zitjes zijn voorzien van een driepunts-
gordel (deze is in drie hoogtes verstelbaar) en hebben een slaapstand. 
Prijs per autostoeltje EUR 30,00. 2 in 1 koop voor EUR 50,00.
2x degelijke Jungle Gym schommel rood
Geschikt voor de allerkleinste. Prijs per schommel EUR 5,00.
Touw met een lengte van +/- 35 meter
Doorsnede 3,5 centimeter. Aan beide uiteinden zit een lus. 
Prijs EUR 25,00

Diana Verboon - 0172-570013 - verboon76@live.nl

Ingezonden Berichten
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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
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Woningzoekenden bestand
Schrijf je nu in!  
Bij het woningzoekenden  bestand van  Aarlanderveen.

Waarom?
Blijf als eerste op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrend 
woningbouw en woningverhuur in Aarlanderveen. Ook geeft u de 
BVA inzicht in de hoeveelheid en het type woningzoekenden in Aar-
landerveen. 

Waar?
www.aarlanderveenonline.nl
Onder het kopje "wonen".

Dankbetuiging,
Daar het voor mij onmogelijk is om iedereen persoonlijk te bedank-
en voor het medeleven en de vele kaarten die Gert tijdens zijn ziekte 
heeft ontvangen wil ik dit graag op deze manier doen. Wij zijn dank-
baar en ontroerd door de grote belangstelling tijdens de begrafenis; 
het heeft veel betekend voor mij en de kinderen.

Riet Angenent en kinderen

Gezocht enthousiaste voetballers!
De D1 zoekt voor volgend seizoen nog jongens/meisjes die het team 
willen versterken. Ben jij tussen de 10 en 13 jaar en lijkt het je wat om 
dit enthousiaste team te komen versterken, kom dan een keer kijken. 
Of nog beter, kom een keer mee doen met een proef training. Wij 
trainen elke dins- en donderdag van 18:00 tot 19:00 uur. Wil je eerst 
meer informatie  bel dan onze trainer Gé Poelwijk 0620513943

Ingezonden Berichten
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OUDSHOORN
www.toyota-oudshoorn.nl


