
Een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen

De Belangenaar
Nieuws uit eigen dorp

Maart 2017



In Aarlanderveen is altijd actie
Daarvoor hoef je niet op vakantie

Jaarvergadering 27 maart
De belangenvereniging is het waard

2e Paasdag geen eieren kopen
Maar de 53e Drie-Molenloop lopen

De tentfeesten komen eraan
Zorg dat 25, 26 én 27 mei in je agenda staan

Op 23-25 juni DSS 90 jaar
Het jubileumweekend staat dan klaar

Frank Luyben maakt boerenkaas
De laatste kaasboer in Aarlanderveen

Waar gaat het doorgeefstokje
De volgende keer weer heen?



Maart 2017 3

In deze Belangenaar o.a.

Het doorgeef stokje

Frank Luyben, de laatste kaas-
boer uit Aarlanderveen

Belangrijk om bij te wonen

Jaarvergadering
Belangenvereniging

Sportief

Diplomarijden Pretfort 
TCA zoekt nieuwe leden

Muziek & gezelligheid

DSS bestaat 90 jaar! 
Een jubileum vol  

activiteiten 
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TRACTOR-LOONBEDRIJF
L.A. VAN DOLDER

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

Dorpsstraat 96
2445 AP Aarlanderveen

Tel.: 0172-571608
Mob.: 06-20437973

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

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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Agenda

Dinsdag 28 maart
Klaverjasavond in ‘t Achterom 
Noordeinde 24, Aarlanderveen 
Aanvang 20.00 uur
Zie voor verdere info deze 
Belangenaar.

Vrijdag 31 maart
Kinderbingo in de speeltuin.  
van 18.30 uur tot 20.00 uur
-
Start kaartverkoop tentfeest
(on-line of anders bij Cafe Het 
Oude Rechthuis)
-
Klaverjassen bij SVA in de 
kantine, aanvang 20.00 uur.

Zondag 2 april 
Seizoen opening van TCA, 
iedereen is welkom van 11.00 – 
16.00 uur 
Trek je sportoutfit aan zodat je 
een (tennis)balletje mee kunt 
slaan.

Zaterdag 8 april 
Schaapscheerder feest, deze 

dag worden tussen 10.30 uur en 
15.00 uur de schaapjes weer van 
hun jasje ontdaan.

Woensdag 12 april
Knutselmiddag in de speeltuin
van 14:00 tot 15:30 uur

Bestuursvergadering
Maandag 20 maart

Redactievergadering
Woensdag 29 maart

Oud papier ophalen
Woensdag 29 maart

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 8 april

Inleveren kopij uiterlijk
maandag 27 maart

Senioren in beweging
Elke vrijdag van 09:30 - 10:30

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen

Jaarvergadering Belangenvereniging

Maandag 27 maart, het Dorpshuis, 
aanvang 20 uur.
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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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Bloedprikken ATAL (Alrijne Ziek-
enhuis), priklocaties:

Nieuwkoop, 
Kaleidoscoop, 
De verbinding 48, 
2421 EX Nieuwkoop
Op dinsdag van 8.00-9.00 uur.

Ter Aar, 
Huisartspraktijk Ter Aar, 
Wilgenpad 2, 
2461 DZ Ter Aar
Op maandag en vrijdag 8.00-
9.00 uur
Op woensdag van 9.00-11.00 uur
Op dinsdag en donderdag van 
9.30-12.00 uur.

Alphen a/d Rijn, 
Alrijne Ziekenhuis
Dagelijks van 7.30-16.30 uur.

De praktijk is gesloten van 
maandag 1 tot en met vrijdag 5 
mei.

Onze praktijkondersteuner Ni-
cole de Groot heeft een nieuwe 
baan. Per 1 april wordt zij op-
gevolgd door Annemieke van 
Winkel.

Deze maand hangen er schil-
derijen van Raad Alzobeidi in 
de praktijk. Hij exposeert ook in 
Den Haag.

Indien u één van de werken 
wilt kopen dan kan dat. Zijn 
visitekaartjes liggen bij de assis-
tente.

Uitvaartonderneming
Gea van der Hee

0172 53 23 00
06 27 27 88 98

www.geavanderhee.nl
info@geavanderhee.nl

Bij een overlijden 
bén ik er voor u.

Bericht van onze Huisarts
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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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Agenda jaarvergadering

te houden op maandag 27 maart 2017
om 20.00 uur in het Dorpshuis

1.  Opening
2.  Notulen van de vorige jaarvergadering
3.  Jaarverslag van woonbeleid
4.  Status prioriteitenlijst 2016
5.  Jaarverslag van de secretaris
6.  Jaarverslag van het wijkbeheer
7.  Jaarverslag van de penningmeester
8.  Verslag van de kascontrole commissie
9.  Benoeming van de nieuwe kascontrole commissie
10.  Bestuurssamenstelling
11.  Prioriteitenlijst 2017
12.  Rondvraag
13.  Sluiting

U bent van harte welkom op deze zeer informatieve avond. 

Belangenvereniging Aarlanderveen
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Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 van de secretaris

De bestuursleden zijn:
• Herman de Jong voorzitter
• Annette Hijman-Smit secretaris  (communicatie gemeente)
• Herman de Jong penningmeester (vacature)
• Frank van der Salm bestuurslid  (wijkbeheer)
• Jordi Wijfje  bestuurslid  (woonbeleid & redactie)
• Marco de Jong  bestuurslid (woonbeleid & redactie)

Zaken die in 2016 speelden:

Woonbeleid 
Om onze unieke en hechte 
dorpsgemeenschap te be-
houden zijn de basisschool en 
ook de verenigingen essentieel. 
Belangrijkste prioriteit voor de 
Belangenvereniging is daarom 
via woningbouw zorg te dragen 
voor een gezonde leeftijdsop-
bouw in ons dorp. De BVA heeft 
uitgerekend dat hier ongeveer 
5 doelgroep woningen per jaar 
voor nodig zijn gedurende een 
periode van 10 jaar. Sinds de tot-
standkoming van de dorpsvisie 
in 2012 is er echter tot 2016 geen 
woning gebouwd. Gevolg is bij-
voorbeeld dat het aantal leer-
lingen op de basisschool, zij het 
licht, verder is gedaald.

Maar er hebben in 2016 wel 
belangrijke positieve ontwik-
kelingen plaatsgevonden. Om 
te beginnen zijn er in 2016 twee 

belangrijke bouwprojecten ge-
realiseerd: 
• Bouw project ‘van Dolder’ aan 

de Dorpstraat, het betreft vier 
koopwoningen voor starters. 

• Start project Hofje van ’t Riet. 

Voor de toekomst is er echter 
meer nodig. Voor een gezonde 
leeftijdsopbouw en een gezonde 
basisschool zijn er ruim 35% meer 
jonge gezinnen nodig. In aantal 
woningen is dit 30-40 woningen. 
De beide projecten leveren daar 
een belangrijke maar tegelijk 
ook bescheiden bijdrage aan. En 
dan laten we de groep 65+ die 
ook is benoemd in de dorpsvisie 
nog buiten beschouwing.

Planstudie verkeersdruk Dorps-
straat 
Volgend jaar wordt de provincia-
le weg opgeknapt. Bruggen, dui-
kers en asfalt wordt vervangen. 
Belangrijkste onderdeel: er komt 
een rotonde Achtienkavels. Dit 
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Jaarverslag 2016

zal het sluipverkeer behoorlijk 
reduceren. We zijn regelmatig 
in gesprek met de provincie. De 
provincie heeft ons gevraagd kri-
tisch naar de plannen te kij-ken 
en gevraagd mee te denken om 
voor beide partijen (provincie 
en dorp) een zo gunstig moge-
lijke situatie te creëren. De pro-
vincie heeft al 1 voorlichtings-
avond georganiseerd. We zijn 
met de provincie in gesprek om 
de hinder die uit de werkzaam-
heden voortkomt zoveel moge-
lijk te reduceren voor het dorp. 
Tevens proberen we verlich- 
ting aangelegd te krijgen tussen 
Treinweg en Oostkanaalweg. 
Als het gaat om een definitieve 
oplossing voor de verkeersdruk 
van met name zwaar transport 
in de Dorpsstraat wachten wij 
nog steeds op de gemeente.

Vernieuwde website
Eind 2015 is het initiatief ge-
nomen om een website te lan-
ceren waar elke maand de Belan-
genaar op gepubliceerd wordt. 
Het adres van deze website is 
www.bvaarlanderveen.nl

U vindt daar ook de Dorpsvisie. 
Het primaire doel van de web-
site op dit moment is het aan-
bieden van de Belangenaar in 
digitale vorm.  Ook vindt u een 

korte inleiding over de Belan-
genvereniging, de samenstelling 
van het bestuur en de redactie, 
en een contactformulier. Er is 
de mogelijkheid om reacties te 
geven op de uitgaven van de 
Belangenaar, maar hier wordt 
nog weinig tot geen gebruik van 
gemaakt. Verdere doelstellingen 
voor het interactief maken van 
de website worden naar 2017 
doorgeschoven

Informatiebord(en) met dorps-
activiteiten van verenigingen.
Mede door de sponsoring van 
de molenloop hebben we 2 in-
formatieborden kunnen aan-
schaffen. Een is geplaatst bij 
school, de andere staat bij de 
muziektent. In de paar maanden 
dat deze borden staan, worden 
ze goed gebruikt voor aankon-
digingen van activiteiten. De 
sleutels van de nieuwe informa-
tieborden zijn beschikbaar bij 
Vergeer, DSS, Het Oranjecomite 
en Frank van der Salm.

Voetbal/basketbalkooi in het 
dorp
De weg naar de voetbalvereni-
ging wordt door ouders van 
met name jonge kinderen on-
veilig gevonden. Er is afgelopen 
jaar gezocht naar een veilige 
voetbalplaats buiten het voet-



12 Maart 2017

balveld. Deze is nog niet gevon-
den. Ideeën hiervoor zijn altijd 
van harte welkom.

Ideevorming groenstrook Jacob 
van Damstraat 
Er is een mooi plan gemaakt 
voor een speelbos en honden 
uitlaatplek op de groenstrook. 
Tijdens het bestuurlijk overleg 
met de gemeente is dit plan 
aangeboden aan de gemeente. 

De reactie van de gemeente 
was zeer positief. Om het plan 
te realiseren is een goede af-
scheiding tussen de provinciale 
weg en de groenstrook nodig. 
Hiervoor moet de provincie toe-
stemming geven. 

De BVA gaat in 2017 in overleg 
met de provincie om deze goed-
keuring te krijgen zodat het 
speelbos en honden uitlaatplek 
er kunnen komen.

Digitaliseren van het Archief
Voor 2016 stond het digitaliseren 
van het Archief in de doelstel-
ling. Dit houdt in dat alle be-
stuurlijke stukken centraal, digi-
taal bewaard gaan worden. In 
de huidige situatie worden de 
relevante stukken overgedragen 
van functionaris op opvolgend 
functionaris. In 2016 zijn hier 
geen verdere stappen in onder-
nomen, waardoor dit actiepunt 
wordt doorgeschoven naar 2017.

Wijkbeheer
Project kademuur Dorpsstraat/ 
Noordeinde: Een project dat 
zeker niet vlekkeloos verlopen 
is, maar waarvan het resultaat 
gezien mag worden. De kade-
muur is geheel vernieuwd, het 
asfalt is vervangen en alle brug-
gen zijn (na enige aarzeling) 
aangesloten op het nieuwe weg-
dek. 

Jaarverslag 2016

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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Meldingen straatwerk: 
Verzakking Dorpsstraat; door 
het zware verkeer is er in de 
Dorpsstraat een verzakking ont-
staan waardoor de putten het 
regenwater niet goed meer kon-
den afvoeren. Ter plaatse is het 
straatwerk opgeknapt, en zijn 
de putten doorgespoten. Bij de 
brug op de Stationsweg was een 
gat in het straatwerk ontstaan, 
waarschijnlijk door het weg-
spoelen van zand, dit was na een 
melding spoedig verholpen. 

Hoek Jacob van Damstraat nabij 
school, hier is het straatwerk al 
meerdere malen opgeknapt, 
maar mede door de renovatie 
van de huizen en het daar bijbe-
horende zware verkeer, lijkt dit 
voorlopig onbegonnen werk.

Put Dorpsstraat / Stationsweg; 
Na het vernieuwen van een 
put op het kruispunt stak deze 
boven het bestaande straatwerk 
uit, na enige dagen is dit verhol-
pen en behoren hinderlijke trill-
ingen voor de omwonenden tot 
het verleden.
 
Perkje (bij entree dr. vd Wind-
hof): 
Na wat overleg is besloten dat 
het perkje opgeknapt gaat wor-

den, en Toon van Vliet is bereid 
gevonden om het perkje bij te 
houden!

Ondergrondse afvalcontainers: 
Vrij snel na de plaatsing van de 
containers ontstonden er pro-
blemen met het straatwerk, in-
middels is bij een aantal contai-
ners het straatwerk opgeknapt

Redactie
De Redactie heeft dit jaar af-
scheid genomen van Ingrid de 
Wilde. De redactie is versterkt 
met Vincent Hoekveld en Patri-
cia De Sain – Innemee. Ook dit 
jaar heeft de redactie ingezet 
op het zelf schrijven van inhoud 
voor de Belangenaar, en het ac-
tief benaderen van partijen in 
Aarlanderveen. 

Eind 2016 is het initiatief 
gelanceerd waarbij een Aarlan-
dervener een aantal vragen over 
hem/haar zelf beantwoord, en 
vervolgens het stokje doorgeeft 
aan een andere Aarlandervener. 

Een ander initiatief dat wellicht 
in 2017 gelanceerd gaat worden, 
is de mogelijkheid voor onderne-
mers om zichzelf voor te stellen. 
Dit moet nog verder uitgewerkt 
worden.

Jaarverslag 2016
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Notulen jaarvergadering 2016

Notulen jaarvergadering Belangenvereniging Aarlanderveen
21 Maart 2016

Aanwezig:
Rob van Haastrecht   aftredend voorzitter
Herman de Jong   toetredend voorzitter
Jordi Wijfje  (bestuurslid)
Marco de Jong  (bestuurslid)
Frank van der Salm  (toetredend bestuurslid)
Annette Hijman  (toetredend bestuurslid)
23 leden en 4 afgevaardigde van de gemeente

Afwezig:
Herman Dieleman  (penningmeester)

1. Opening
De jaarvergadering vond plaats 
in Het Oude Rechthuis en werd 
stipt 20.00 uur afgetrapt door 
onze toen nog voorzitter Rob 
van Haastrecht. In de zaal waren 
27 geïnteresseerden aanwezig, 
waaronder een stevige delega-
tie van de gemeente Alphen aan 
den Rijn.

2. Notulen van de vorige jaarver-
gadering 
Er waren geen opmerkingen op 
de notulen van de vorige jaarver-
gadering

3. Status prioriteitenlijst 2015
De status van de prioriteitenlijst 
werd behandeld. Voor details zie 
het jaarverslag van de secretaris

4. Jaarverslag van de secretaris
Er waren geen opmerkingen op 
het jaarverslag

5. Jaarverslag van de penning-
meester & 6. Verslag van de 
kascontrole commissie & 7. Be-
noeming van de nieuwe kascon-
trole commissie

Helaas was het bestuur niet in 
staat om de financiële situatie 
in detail te kunnen presenteren 
door de lange afwezigheid van 
penningmeester Herman Diele-
man. Herman heeft diezelfde 
dag ook te kennen gegeven 
zijn functie neer te leggen om-
dat het op dit moment niet te 
combineren viel met zijn werk. 
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Heel concreet betekent het dat 
de BVA momenteel achterloopt 
met de ledenadministratie en 
de financiële administratie. Er 
zijn verder geen achterstallige 
rekeningen, en de begroting is 
niet overschreden mede door 
de grote besparingen die eerder 
op het drukwerk gedaan zijn, 
waar we dit boekjaar ten volle 
van hebben kunnen profiteren. 
Na het op orde brengen van de 
administratie zal de begroting 
alsnog gecommuniceerd gaan 
worden.

8. Bestuurssamenstelling
Een belangrijk punt van de 
jaarvergadering is de bestuurs-
samenstelling. Dit jaar mochten 
we afscheid nemen van de 
voorzitter Rob van Haastrecht, 
die zijn twee termijnen van elk 3 
jaar met glans heeft volgemaakt. 
Voor het bestuur is Rob van on-
schatbare waarde geweest. De 
gedrevenheid waarmee Rob 
gestreden heeft om de stem 
van Aarlanderveen hoorbaar te 
maken bij ambtenaren en politici 
hebben zowel binnen als bui-
ten Aarlanderveen een nieuwe 
standaard gezet. Dit werd bena-
drukt door de bedankspeeches 
van zowel wethouder Kees van 
Velsen en gebiedsadviseurs 

Steef van der Hoorn en Heleen 
Steens.

Naast het vertrek van Rob wa-
ren er gelukkig ook een aantal 
nieuwe toetreders. De voorzit-
tershamer werd officieel overge-
dragen door Rob aan Herman 
de Jong. Frank van der Salm 
neemt wijkbeheer van Jordi Wijf- 
je over, zodat Jordi zich meer op 
'Wonen' kan richten. De secre-
tarisfunctie die al een jaar open 
staat gaat met directe ingang 
door Annette Hijman vervuld 
worden. Zoals eerder al be-
schreven is er een vacature voor 
Penningmeester bijgekomen.

9. Prioriteitenlijst 2016
Na het wisselen van de bestuur 
posities was het tijd voor de 
prioriteitenlijst voor 2016. Een 
belangrijk nieuw punt is de dis-
tributie van de film over Aarlan-
derveen van Marleen Oostenrijk 
via DVD aan alle leden van de Be-
langenvereniging. 

Dit initiatief van de BVA werd ge-
lukkig positief ontvangen door 
de zaal, dus we gaan het idee 
doorzetten. Bij de Belangenaar 
van mei zal een DVD bijgevoegd 
worden met de film.

Notulen jaarvergadering 2016
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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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De prioriteitenlijst van 2016 is als 
volgt:
• Realisatie woonbeleid; 5 won-

ingen per jaar 
• Planstudie verkeersdrukte          

Dorpsstraat 
• Voetbal/basketbalkooi in het 

dorp 
• Vernieuwde website 
• Informatiebord(en) met dorps- 

activiteiten van verenigingen 
• Welkomstpakket nieuwe in-

woners 
• Kerstboom/kerstverlichting 
• Ideevorming groenstrook Ja-

cob van Damstraat 
• Digitaliseren van het Archief

10. Rondvraag
- Bij het speeltuintje in de hofjes 

staan een paar coniferen die 

veel rommel geven. Deze  
staan in een privé tuin. Kan de 
BVA/gemeente hier iets aan 
doen? De gemeente antwoord 
dat dit een private kwestie is, 
en dat de gemeente derhalve 
hier niet dwingend kan op-
treden.

- De 50 km borden op de pro-
vinciale weg zijn weg. Komen 
deze nog terug. Wijkbeheer 
gaat dit na (toevoeging na de 
vergadering: het is het beleid 
van de gemeente om de 50km 
borden bij inrijden van de be-
bouwde kom weg te halen).

11. Sluiting
Herman de Jong bedankt alle 
aanwezigen en sluit de verga-
dering

Notulen jaarvergadering 2016

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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Op Tweede Paasdag, 17 april a.s. 
organiseert de Aarlanderveense 
molenloopcommissie in samen-
werking met Alphense Atletiek 
Vereninging (AAV'36) de 53e 
editie van de 3Molenloop te Aar-
landerveen. 

Er wordt weer gewerkt met au-
tomatische tijdregistratie. Ge-
bruik wordt gemaakt van het 
systeem Mylaps van AAV36.  In 
het startnummer is een chip ge-
monteerd die geactiveerd wordt 
bij het passeren van de mat. Zo-
doende krijgen alle lopers een 
netto-tijd achter hun naam. 

Van de 420 deelnemers in 2016 

kwamen er 58 uit Aarlanderveen, 
waarvan 30 kinderen.

Ook nu zal er weer gestreden 
gaan worden om het Aarlan-
derveens Kampioenschap. Op 
alle afstanden zijn er prijzen te 
verdienen voor de eerst aanko-
mende Aarlandervener(ster). 

We hopen dan ook op veel be-
langstelling uit het Dorp van 
zowel deelnemers als toeschou-
wers.  

Na het succes van voorgaande 
jaren is  er voor de kinderen  
weer  een springkussen e.d. aan-
wezig.

53e 3-Molenloop!

De starttijden van de wedstrijdprestatielopen zijn als volgt:

  500 m. voor de mini's t/m 8 jaar, starttijd 10.30 uur. 
   2,0 km voor kinderen t/m 12 jaar,  starttijd 10.40 uur.
   6,5 km voor iedereen   starttijd 11.00 uur.
  10,5 km  idem   starttijd 11.10 uur.
  15,5 km  idem   starttijd 11.10 uur.
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53e 3-Molenloop!

Inschrijven op de lange afstan-
den kan al vooraf via de website 
van de Molenloop: 
www.driemolenloop.nl

Natuurlijk kan dit op de dag 
zelf ook vanaf 9.30 uur in het 
Dorpshuis.     

De inschrijfgelden zijn € 2,50 
voor de kinderen en €4,00 of 
€7,00 voor de andere afstanden. 
(afhankelijk van de herinnering).

De opbrengsten komen zoals ie-
der jaar ten goede aan het Dorp. 
Dit jaar is gekozen voor de speel-
tuinvereniging. 

Na afloop kan iedereen die 
de finish bereikt heeft een 
fraaie handdoek afhalen in het 
Dorpshuis. 

Voor meer informatie, inschrij-
ven en uitslagen enz. kunt u te-
recht op www. Driemolenloop.nl
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Kano’s te huur voor een ondekkingstocht door de boerennatuur
          •  Starten midden in het boerenland, nabij de Nieuwkoopse Plassen.
          •  Prachtige uitgezette routes.
          •   Ook te combineren met molenbezoek en restaurantarrangement.
          •  Ideaal voor families, verenigingen kinderfeestjes. (max. 80 personen)
          •  Ook barbecuen behoort tot de mogelijkheden.

         Jaap en Margreet Verduyn - Achtermiddenweg 3 - Tel.: 0172- 571165
         Voor meer info kunt u kijken op: www.boerderijdevooruitgang.nl
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Het doorgeef stokje

Interview met Frank Luyben, 
de laatste kaasboer van Aarlan-
derveen.

Frank, je bent geboren en geto-
gen in Aarlanderveen dus de 
meeste mensen kennen je wel.
Voor wie je nog niet zo goed 
kennen: Wie ben je en wat doe 
je?

Ik ben boer, veehouder én met 
veel plezier kaasboer. Geboren 
in 1966 naast wat nu de feestzaal 
van het oude Rechthuis is, op 
mijn 14e verhuisd naar de Nieuw- 
koopseweg  en op mijn 24ste 
verhuisd naar de Dorpsstraat. 
Sinds 1995 woon ik in de 
boerderij die mijn ouders in 1980 
aan de Nieuwkoopse weg heb-

ben laten bouwen. Sinds die tijd 
zijn mijn ouders begonnen met 
kaas maken. In eerste instantie 
om de begroting rond te krijgen. 
Toen nog elke dag, dat bete-
kende duizend kilo per week en 
dat ging grotendeels naar de 
groothandel. Nu nog 2 keer per 
week , dan maken we  een paar 
honderd kilo en dat wordt  par-
ticulier verkocht en aan enkele 
bedrijven en aan een restaurant. 
Op vrijdag en zaterdagochtend 
verkopen we de kaas aan huis. 

Waar kennen we je verder mo-
gelijk van?
Van het klaverjassen in het oude 
rechthuis, bij Oosterman of bij 
de voetbal en van de buurtpre-
ventie. 
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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



Maart 2017 23

Wat is er leuk aan kaas maken?
Het is echt een ambacht en leuk 
om te doen. Ik heb het vak van 
mijn moeder geleerd, die op een 
kaasboerderij is opgegroeid aan 
het Zuideinde. Het is ook leuk 
omdat er allerlei mensen op je erf 
komen en die ook steeds weer 
terug komen. Zo is er bijvoor-
beeld iemand die al een paar jaar 
met korting kaas bij me koopt 
en dat weer verkoopt voor een 
goed doel (Alpe d’HuZes).

Hoe ziet een gemiddelde dag er 
bij jou uit?
’s Ochtends vroeg (half 6) 
melken, op de dagen dat ik kaas 
maak (1 tot 4x per week) om half 
8 kaas maken tot half 11, dan om 
12 uur keren en stempelen, om 3 
uur weer keren en alles schoon-
maken. Dit is echt het allerbe-
langrijkste bij kaas maken!!! Alles 
moet gewassen, bij het koeien 
melken mag er niks geen vuil 
aan zitten want het wordt niet 
gepasteuriseerd. Dan weer rond 
5 uur koeien melken, koken en 
eten en voordat ik naar bed ga 
nog een keer de kazen keren.  

Tussendoor veel klussen, tim-
meren, verbouwen en dagelijks 
logboeken bijhouden voor de 
administratie en de facturatie en 
betalingen. Jaarlijks moeten we 

diverse  plannen en administra-
ties laten zien aan de controleurs  
(mest, milieudienst , geneesmid-
delengebruik, gewasbescher-
mingsmiddelen, kaasproductie, 
melkproductie en weidevogel-
beheer).

Waarin onderscheidt een Aar-
landerveense kaas zich?
Het geheim zit in de voeding én 
heel schoon werken. Onze koe-
ien zijn ‘s zomers dag en nacht 
buiten in de weide en krijgen 
zoveel mogelijk eten van ons 
eigen land. Het rantsoen van 
de koeien in de winter bestaat 
uit kuilvoer, mais en brok. In de 
weide periode eten ze zoveel 
mogelijk vers gras , aangevuld 
met kuilvoer waardoor je echte 
graskaas krijgt en dat proef je.
 
Wat is  het verschil tussen kaas 
van de boer en boerenkaas?
Er zijn nog maar een paar hon-
derd kaasboeren in Nederland 
(circa 280) waarvan maar weer 
een deel echte boerenkaas 
maakt, dit is de moeilijkste ma-
nier van kaas maken omdat je 
kaas maakt van onbehandelde 
melk. Dit is dus echt een exclu-
sief product. Kaas van de boer is 
gemaakt van gepasteuriseerde 
melk.

Het doorgeef stokje
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Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

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

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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Wat weten we nog niet van je?
Ik woon samen met mijn twee 
kinderen uit een eerdere relatie  
(Richelle 17 en Michael 14) en 
mijn vriendin Karina Verkerk en 
zij helpt ook op de boerderij. We 
hebben inmiddels 5 katten (2  
buitenkatten en 3 zijn met Karina 
meegekomen uit Ouderkerk). In 
de spaarzame vrije tijd gaan we 
lekker samen op stap en relaxen 
en 1 week per jaar met zijn allen 
op vakantie. 

Verder vind ik het leuk om in mijn 
bedrijf zo duurzaam mogelijk te 
werken, daarom hebben we 
zonnepanelen en heatpipes op 
het dak en doen we met een 
aantal vrijwilligers aan weidevo-
gelbeheer.

Beschrijf Aarlanderveen aan de 
hand van 5 steekwoorden:
Molens: echt kenmerkend voor 
Aarlanderveen. Enige nog wer-
kende molenviergang van de 
wereld. 
Simpel: gewoon eenvoudig.
Dorps: ons kent ons.
Open landschap: mooie verge-
zichten zonder bomen of hori-
zonvervuiling.
Koeien: mijn brood én kaas, eten 
en drinken dus, werk én liefheb-
berij.

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste veran-
deren?
Nieuwkoopse weg open voor 
trekkers! Jarenlang vanuit di-
verse commissies en in de be-
langenvereniging geprobeerd te 
veranderen. Helaas tot nog toe 
niet gelukt, maar we blijven er 
voor strijden. Verder zou ik zor-
gen dat er nog iets meer ruimte 
komt voor kleinschalige nieuw-
bouw.

Waar ben je het meest trots op?
Op ons dorp: mooi dat we nog 
zo’n mooie boerenomgeving 
hebben midden in de randstad. 
Het is gezellig, ‘Ons kent ons’, 
gezonde sociale controle en cen-
traal gelegen.

En ik ben trots op mijn kaas-
boerderij! 
www.Kaasboerderijluyben.nl

Deze vraag wil ik graag stellen 
aan:
Klaas de Jong (bedrijfsadviseur 
uit het Zuideinde), je bent al-
tijd bezig met plannen voor an-
dere boeren. Ik ben benieuwd 
wat jouw plan zou zijn voor de 
toekomst van Aarlanderveen?

Het doorgeef stokje
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        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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DSS is jarig, 90 jaren jong en dat 
verdient een muzikaal feestje!

Noteer dus alvast in uw agenda 
het 'DSS Jubileumweekend' op 23, 
24 en 25 Juni in Het Zwaluwnest. 

Dit hele weekend zal natuurlijk in 
het teken staan van muziek en de 
rijke geschiedenis van onze vereni-
ging. Zo is er onder andere het 
hele weekend een tentoonstelling 
te zien over de geschiedenis van 
DSS. Oude uniformen, foto’s en 
filmmateriaal, prijzen en posters, 
het is er allemaal! Maar uiteraard 
ook veel Live Muziek!

Vrijdagavond 23 juni:
Feestavond voor genodigden 
(o.a. leden, sponsoren, vrien-
den ereleden etc.) Met De band 
Cooldown7 uit Roelofarendsveen 
gaat deze avond het dak er af! Uit-
nodigingen worden binnenkort 
persoonlijk aan alle genodigden 
verstuurd. Dus houdt de brieven-
bus in de gaten!

Zaterdagmiddag 24 Juni:
Recordpoging. We gaan een muzi-
kale recordpoging, doen met 
zoveel mogelijk mensen. Hoe dit 
er precies uit gaat zien laten we 
binnenkort weten, dat houden we 
nog even geheim.

Zaterdagavond 24 Juni:
Concert van het Fanfareorkest. 
Toegang is uiteraard gratis en 
voor iedereen. Alle oud-leden 
worden ook uitgenodigd. Lekker 
lichte muziek, en misschien nog 
een artiest?  Genieten van muziek, 
bijpraten en herinneringen opha-
len bij de tentoonstelling. U komt 
toch ook?

Zondag 25 Juni
Muziekfestival. Diverse disciplines 
zullen muziek verzorgen op het 
terrein bij Het Zwaluwnest. Ook 
hiervoor zijn alle oud-leden van 
harte uitgenodigd. Natuurlijk 
speelt onze eigen Mars- en Show-
band, maar ook heel andere ver-
rassende 'soorten' muziek en Het 
Jeugdorkest zullen aan bod ko-
men.

OPROEP:
Heeft u zelf nog oude foto's of 
filmpjes over uw tijd bij DSS? laat 
dat dan weten! Contact Edwin Hij-
man (06-15865003 / e.hijman@
casema.nl)
Bent of kent u verder oud DSS-
leden die dit jubileum absoluut 
niet mogen missen, maak ze dan 
attent op de DSS Facebookpagina 
waar de komende tijd alle infor-
matie over dit weekend te vin-
den is of neem contact op met de 
vereniging.

JUBILEUM DSS
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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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Het programma van het tentfeest is helemaal rond!

Tentfeest S.V. Aarlanderveen 2017
3 dagen feest in het hemelvaartsweekend

25 t/m 27 mei

Donderdagavond 25 Mei

Frans Bauer & 
Marianne Weber en 
Marco de Hollander

Vrijdagavond 26 mei

Kraantje Pappie en
Dark Raver

Vervolgens de spectaculaire afsluiter op zaterdagavond;

The Great Piano's en Helemaal Top

Kaartverkoop start dit jaar op vrijdag 31 maart
(on-line of anders bij Cafe Het Oude Rechthuis)

TOT ZIENS, TOT TENTFEEST!!!!!
WWW.TENTFEESTAARLANDERVEEN.NL



30 Maart 2017

Scholenkerkdienst

Graag willen we iedereen uit-
nodigen voor de scholenkerk-
dienst 2017 op 23 april a.s.! 

Alle kinderen van basisschool De 
Viergang worden betrokken bij 
de dienst en de voorbereiding 
hiervan. 

Het thema is ’Je gelooft je ogen 
niet!’ en gaat over de ‘onge-
lovige’ apostel Thomas. Het zal 
een samenzijn worden voor jong 
en ouder waarin de kinderen 
centraal staan. 

De Rooms Katholieke kerk is de 
gastkerk deze morgen en om 
09.30 uur zal de dienst begin-
nen. Voor de allerkleinsten is 
opvang aanwezig. 

Na de dienst is iedereen uitge-
nodigd voor een kop koffie of 
beker limonade in ‘t Achterom 
naast de kerk. We hopen op een
grote opkomst. 

Graag tot dan!

De kerken in Aarlanderveen

	  

	  

	  

Hollandse kaas 
Buitenlandse kaasjes 

Kerstgeschenken 
Cadeaubonnen 

Van der Leeplein 8 – Aarlanderveen – 0172 573055 – info@kaasenkerstgeschenken.nl 

 

Elke vrijdag is de winkel in ons kaaspakhuis 
geopend van 14.00 tot 20.00 uur. Of bestel uw 
kaas per email of telefonisch. Op vrijdagmiddag 
of –avond zullen wij uw bestelling thuisbezorgen. 

Kaashandel D. Lok wenst u prettige Kerstdagen 
en een gezond en smaakvol 2016! 

Hollandse kaas 
Buitenlandse kaasjes 

Kerstgeschenken 
Cadeaubonnen 

Van der Leeplein 8 – Aarlanderveen – 0172 573055 – info@kaasenkerstgeschenken.nl 

 

Elke vrijdag is de winkel in ons kaaspakhuis 
geopend van 14.00 tot 20.00 uur. Of bestel uw 
kaas per email of telefonisch. Op vrijdagmiddag 
of –avond zullen wij uw bestelling thuisbezorgen. 

Kaashandel D. Lok  
Kaas vers van ’t mes! 
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Tennis Club Aarlanderveen is op 
zoek naar nieuwe leden!

In ons mooie dorp beschikken 
we over een klein gezellig park 
met 2 prachtige gravel tennis-
banen en willen graag dat daar 
veel gebruik van wordt gemaakt.                                                                                         
Heb je al tenniservaring op welk 
niveau dan ook of zou je het 
eens willen proberen?

Kom gerust langs tijdens onze 
seizoensopening op:
Zondag 2 april van 11.00 – 16.00 
uur.
Trek je sportoutfit aan zodat je 
een balletje mee kunt slaan.

Ook is het mogelijk om ten-
nislessen te volgen. Deze lessen 
worden gegeven door I’M Ten-
nis. Je kunt 5 proeflessen ne-
men; senioren 5 lessen voor  
€ 45,00 en junioren 5 lessen voor 
€ 30,00

Kijk op onze website www.tcaar-
landerveen.nl voor meer infor-
matie

We kijken uit naar je komst!

Bestuur TCA

TCA is op zoek naar nieuw leden

Weet u het oudste gebouw in Aarlanderveen?

Afgelopen maand kwam bij het 
doorgeef stokje de vraag wat 
het oudste gebouw van Aarlan-
derveen is.

Jammer genoeg hebben we  
hierover geen reacties mogen 
ontvangen.

Zou dit het herenhuis/boerderij-
woning aan het Zuideinde 12 
kunnen zijn? Volgens het streek-

archief gaat de historie van 
deze woning terug naar de 18de 
eeuw!

Weet u wat het oudste gebouw 
is van Aarlanderveen? Laat het 
ons dan weten via de mail:

redactie@bvaarlanderveen.nl

Wij zijn benieuwd naar uw reac-
tie.
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Op maandag 27 februari en dins- 
dag 28 februari nam Ruiter-
sportvereniging De Ziende weer 
examens af op manege Pretfort 
aan de Aarlanderveense Achter-
middenweg.

Negentien ruiters gingen de 
eerste dag op voor hun B-, C- 
of D-Diploma. De tweede dag 
gingen 11 kinderen op voor hun 
A-diploma. Zoals verwacht, kon 
aan het einde van de middagen 
aan iedereen een diploma wor-
den uitgereikt. 

Net als bij het zwemdiplo-
ma, worden alleen ruiters 
uitgenodigd om aan de exa- 
mens deel te nemen als bijna 
voor 100% zeker is dat ze zullen 
slagen. Uiteraard kan er altijd 
iets mis gaan, maar gelukkig ging 
het deze keer allemaal goed.

De jury, Janneke van der Vis, 
merkte bij het uitreiken van de di-
ploma’s op dat er dit keer geen 
enkel kind op het verkeerde been 
reed! Iets dat zelden voorkwam 
bij vorige examens en wedstrij-
den. Blijkbaar wordt hier bij de 
lessen dus extra op gewezen.

De diploma’s worden voor-
namelijk gebruikt om de wed-
strijden goed te kunnen indelen, 
zodat iedere deelnemer in de 
juiste ring komt te rijden. 

De diploma’s zijn dan ook alleen 
erkent op de manege zelf en 
gelden niet landelijk. Dit omdat 
de kosten van landelijk erkende 
diploma’s erg hoog zijn en vrij-
wel niemand op Pretfort plan-
nen heeft om aan externe wed-
strijden te gaan deelnemen.

Diplomarijden op Manege Pretfort
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De geslaagden van dag 1:
  Diploma Punten
Jet op t Land Piraat D 204
Sylvana Borst Wings D 200
Bradley Vonk Pasca D 209
Shannon Hoogervorst Ready D 193
Sabine Baak Wings D 206
Joyce Baak Sunny C 210
Qingyi Zandbergen Marie C 192
Merel van den Hoff Mevr Raven C 208
Renske vd Voorst Marieke C 204
Naomi Slappendel Piraat C 206
Mira Pieterse Rose C 223
Anne Wils Bonny C 206
Iris Versluis Mevr Raven C 207
Ellen den Daas Flair B 203
Denise Slappendel Marieke B 212
Roos Kraaij Maybe B 206
Fenna van Duijn Piraat B 206
Sabine Kolb Sunny B 216
Roosmarijn Kuijf Wings D 204

En van de tweede dag:
Thyra Huizer Maybe A 207
Jip van Koert Marieke A 211
Kimberly de Waal Bonnie A 208
Sterre Bloemheuvel Queen A 206
Nuemi vd Ploeg Piraat A 206
Savannah Vonk Odette A 209
Julia Schouten Queen A 208
Michelle Hartman Sunny A 206
Jaimy Lynn vd Jagt Bonnie A 206
Imke Liefting Vosje A 207
Roxanne Siegers Queen A 193

Diplomarijden op Manege Pretfort
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Klaverjassen voor de vastenaktie

Op dinsdagavond 28 maart is 
er een gezellige klaverjasavond 
in ‘t Achterom (Noordeinde 24, 
Aarlanderveen). 

De opbrengst van deze avond 
komt geheel ten goede aan het 
Vasten-aktieproject: “Eilanden 
van hoop in San Salvador”. 

Geweld verscheurt de samen-
leving in San Salvador. Met dit 
project willen wij meehelpen 
veilige plekken te creëren waar 
kinderen, jongeren en volwassen 
kunnen leren en spelen.  

Het inleggeld is € 6,00 (dat is in-
clusief een setje lootjes voor de 
loterij die na afloop wordt ge-
houden).

Om 20.00 uur beginnen we met 
kaarten, maar om 19.30 uur is de 
koffie al klaar. Zoals in Aarlan-
derveen 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 
(0172-604764). Graag willen wij 
weten op hoeveel mensen we 
ongeveer kunnen rekenen, dus 
bel ons even van te voren of mail 
naar:  sla52@kpnmail.nl

Alle klaverjasliefhebbers zijn dus 
op deze avond van harte wel-
kom in ‘t Achterom.
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Vooraankondiging Jaarlijkse ZOA collecte 2017.
In de week van 19 tot 25 maart zal weer de landelijke ZOA collecte 
worden gehouden. Dit jaar zal speciaal uw aandacht gevraagd wor-
den voor de enorme hongersnood die zich voltrekt in met name Zuid 
Soedan waar door een geweldige droogte hele gebieden ontwricht 
worden en door instabiliteit van de regeringen een humane ramp 
dreigt. Het leven van miljoenen mensen komt in gevaar. Door diverse 
hulporganisaties worden nu acties opgezet om gezamenlijk dit pro-
bleem aan te pakken. En ZOA is daarbij een van de partners. Er is heel 
veel geld nodig maar ook uw betrokkenheid met gebed. Mogen we 
ook dit jaar weer rekenen op uw bijdrage om van uw rijkdom wat af te 
staan aan hen die letterlijk verhongeren. De collectanten van de ZOA 
komen bij u langs. 

De opbrengst van vorig jaar 2016 was € 725.-. 
Namens het team van collectanten P. de Jong.

Gezocht:
Wij zoeken iemand die (tegen vergoeding) ons grasveld wil komen 
maaien. Wij hebben ook een moestuin en kas waar een liefhebber gra-
tis gebruik van kan maken.

Fam. A. Tolk
Dorpsstraat 111, Tel. 572386

Ingezonden Berichten
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Speeltuin Nieuws

Kinderbingo
Op vrijdag 31 maart is er 
kinderbingo in de speeltuin.  We 
starten  om 18.30 uur en om 
20.00 uur is het weer afgelopen. 
De entree is € 2.00 voor leden en 
€ 2.50 voor niet leden, hiervoor 
krijg je 4 bingokaarten, drink-
en, chips en een snoepje.  In de 
pauze komen wij weer rond om 
dit uit te delen.

Schaapscheerder feest
Op zaterdag 8 april is er schaap-
scheerder feest, deze dag wor-
den tussen 10.30 uur en 15.00 
uur de schaapjes weer van hun 
jasje ontdaan. Ook is er weer 
een kleine braderie met de altijd 
lekkere stroopwafels van Corrie, 
de leuke woonspullen van Adri. 
Nieuw is studio Creatasstisch en 
Biekiesplace. Ook zijn er weer 
tuin en kruidenplanten te koop. 
En staat de koffie met appeltaart 
ook weer klaar. In de middag is 
er een dansdemonstratie door 
enthousiaste meisjes en jongen. 
Tevens zorgen wij weer voor 
broodjes hamburger, frikandel 
enz. U komt toch ook gezellig 
naar de speeltuin voor al deze 
leuke dingen.

Knutselmiddag
Op woensdag 12 april is er een 
knutselmiddag,  deze middag 

begint om 14.00 uur en om 15.30 
uur is het weer afgelopen. De 
entree is € 1.50 voor leden en € 
2.00 voor niet leden. 

Paasontbijt
Op zaterdag 15 april is er paas-
ontbijt voor alle kinderen van de 
peuterspeelzaal t/m groep 8. 

We gaan gezellig met elkaar 
ontbijten en dan nog even heer-
lijk spelen en misschien heeft 
de paashaas nog wel eieren ver-
stopt. We beginnen om 9.30 uur 
en om 11.00 uur is het weer af-
gelopen. Leden betalen €3.00 en 
niet leden € 4.00. Opgeven kan 
via de mail jeugdcommissie@
speeltuinaarlanderveen.nl t/m 
donderdag 13 april.

Ook willen wij iedereen bedan-
ken die een bijdrage  gegeven 
heeft aan de Jantje Beton col-
lecte, wij hebben het mooie be-
drag van € 435, 96 opgehaald. 

De helft hiervan is voor de speel-
tuin vereniging. Ook de collec-
tanten bedankt voor het lopen.

Groeten van het kinderactivitei-
ten team
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Buurtkwebbels
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Buurtkwebbels
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Zuideinde 81 2445 AT Aarlanderveen
Tel: 0172-573205 / 06-28053060

Voor al uw dagelijkse boodschappen,
de rijdende winkel in Aarlanderveen

Frans Bunnik
Maandag - woensdag - en vrijdagmiddag
van 14:30 tot 15:45 uur bij de R.K. Kerk
van 16:00 tot 17:00 uur in het centrum

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063

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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 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

 De coördinatoren

+   Politie, als er geen haast mee gemoeid is... 0900- 88 44
N  Wijkagent, Gretha van der Velde & Bert Vitters 0900- 88 44
:	gretha.van.der.velde@politie.nl
:	bert.vitters@politie.nl
 Gemeente Alphen aan den Rijn              14 0172
   Huisarts, Dr. Frans van der Kooij. 0172- 57 1308
  Huisartsdienst, 
 ´s avonds, ´s nachts en in het weekend.  0900- 51 380 39
  Tom in de buurt, voor zorg en welzijn vragen  088-9004567
:	info@tomindebuurt.nl 
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Colofon

De Belangenaar is een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen.

BESTUUR 
Herman de Jong   Voorzitter - Noordeinde 3 - 0641859887
Annette Hijman-Smit Secretaris - Noordeinde 53 - 573546
- vacature -  Penningmeester
Marco de Jong  Woonbeleid/redactie - Zuideinde 18b - 0634165510
Jordi Wijfje   Wijkbeheer - Dokter v/d Windhof 34 - 0613634164
Frank van der Salm Wijkbeheer - Stationsweg 6a - 0654955388

REDACTIE
Patricia De Sain - Innemee Redactielid - Hogedijk 4a - 0630135423
Vincent Hoekveld  Redactielid - Zuideinde 2 - 0614974976
Shirley Jasper-Veenswijk  Redactielid - Dokter v/d Windhof 6 - 572592
Bastiaan van Gils   Opmaak & Vormgeving - P. Pasmahof 3 - 495121
Marco de Jong   Opmaak & Vormgeving -  Zuideinde 18b - 0634165510
Dick de Graaf  Distributie - Kerkvaartsweg 33 - 57128

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.





OUDSHOORN
www.toyota-oudshoorn.nl


