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Leo van Dolder, onze glimlach in de polder,
Schaats- en sportclubs organisatie & onderhoud,
Het gras is kort, maar wanneer wordt het koud?

Sint Maarten en Sinterklaas zijn al geweest,
Voor jong & oud weer een enorm feest.

Warm welkom bij de gezellige kerstmarkt in het Zwaluwnest,
Unieke top-prestatie van DSS,

Dus kom naar het kerstconcert,
En eet bij het boerenkaas-klaverjastoernooi heerlijke snert.

Dit is voor 2017 alweer de laatste Belangenaar 
De redactie en het Bestuur wensen u 

alvast fijne kerst en een geweldig Nieuwjaar!
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Kerstmarkt Zwaluwnest 
 

Korteraarseweg 162, Ter Aar 
 

Vrijdag 8 december van 18:00 tot 21:00 
Zaterdag 9 december van 10:00 tot 16:00 

 
Gluhwein bij aankomst | Veel verkoopkramen 

Diverse koren | Leuke Workshops | Ponyrijden 
Speurtocht | Op de foto met de kerstman 

Verse erwten soep | Warme chocolade melk 
 

Gratis parkeren en entree! 
 

 
Voor meer informatie: Het Zwaluwnest, 0172-574722 of 

mail naar info@hetzwaluwnest.nl 
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Agenda

Vrijdag 1 december
Klaverjascompetitie Spinmill,
aanvang 20.00 uur

Vrijdag 8 december 
Kampioenswedstrijd  jeugd 
Spinmill 1, aanvang 19:30
Gymzaal Aarlanderveenseweg

Klaverjassen bij S.V.A. in de 
kantine, aanvang 20 uur.

Kerstmarkt bij het Zwaluwnest 
van 18 tot 21 uur. Meer 
informatie in deze Belangenaar.

Zaterdag 9 december
Kerstmarkt bij de Zwaluwnest 
van 10 tot 16 uur.

Woensdag 13 December
Knutselmiddag in de speeltuin, 
we beginnen om 14.30 uur

Vrijdag 15 december
Klaverjascompetitie Spinmill,

aanvang 20.00 uur
 
Zondag 17 december
Koppelklaverjassen met buffet
bij Studio Oosterman
Aanvang; 15.30 uur
Info/aanmelden: 06-25118163

Dinsdag 19 december
W.L.T.O. klaverjassen bij Studio 
Oosterman. Aanvang 20.00 uur

Vrijdag 22 December
Filmavond in de speeltuin. We 
starten om 18.30 uur

Klaverjassen bij S.V.A. in de 
kantine, aanvang 20 uur.

Zaterdag 23 december
DSS Kerkconcert 
R.K-kerk, noordeinde 26
Aanvang 19:30 uur. Meer 
informatie in deze Belangenaar.

Z U I V E L T E C H N O L O G I E

C. van ’t Riet

Wenst u

prettige feestdagen

en een voorspoedig

2018
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Woensdag 27 december
Boerenkaas-klaverjastoernooi
met erwtensoep buffet bij 
Studio Oosterman
Aanvang 18.00 uur
Info/aanmelden: 06-25118163

Vrijdag 5 januari
Klaverjassen bij S.V.A. in de 
kantine, aanvang 20 uur.

Nieuwjaars buffet van Samen 
Kokkerellen, Samen eten.
De borrel begint om 16:30 en het 
buffet gaat om 17:30 open.

Dinsdag 16 januari
W.L.T.O. klaverjassen bij Studio 
Oosterman. Aanvang 20.00 uur

Vrijdag 19 januari
Klaverjassen bij S.V.A. in de 
kantine, aanvang 20 uur.

Bestuursvergadering
Maandag 8 januari

Redactievergadering
Woensdag 10 januari

Oud papier ophalen
Woensdag 6 december
Woensdag 20 december
Woensdag 3 januari
Woensdag 17 januari

De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 20 
januari.

Inleveren kopij uiterlijk 
maandag 9 januari

Agenda

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

T. VAN LEEUWEN
WENST IEDEREEN

EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG

2018

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

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen



6 December 2017

Achtermiddenweg 8  -  2445 AA  Aarlanderveen  - Telefoon (0172) 57 13 40
www.pretfort.nl

wensen u

Prett ige  Feestdagen   en   een
Gezond   en   Sport ief  2018

Manege  Pretfort  en  
 Ruitersportvereniging De Ziende

Wenst u goede feestdagen en een perfect 2018 !

RAAD
DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS

RAAD Rijn en Gouwestreek, A.J.M. van Noort,
Beethovenlaan 25, 2421 TV Nieuwkoop, tel. (0172) 575559.

Familie van der Kooij en medewerkers
wensen u Prettige feestdagen en een gezond 2018

TRACTOR-LOONBEDRIJF
L.A. VAN DOLDER

Wenst u fijne feestdagen
en een geslaagd 2018 !
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Van de bestuurstafel

5 Januari nieuwjaarsbuffet van 
Samen Kokkerellen, Samen 
eten.

Wegens groot succes van Samen 
Kokkerellen, Samen Eten is er op 
vrijdagmiddag 5 januari 2018 een 
Nieuwjaarsborrel met buffet in 
het Dorpshuis voor iedereen die 
toch al van plan was om een keer 
mee te komen eten. De bijdrage 
in de kosten zijn als gebruikelijk 
4,50 euro.

De borrel begint om 16:30 en het 
buffet gaat om 17:30 open.

Graag uiterlijk 31 december op-
geven per e-mail of een briefje in 
de brievenbus bij Elly of Marielle:

Elly van Tol 
a.van.tol@casema.nl
M. Bogaardhof 14

Marielle Montagne 
montagnemarielle@gmail.com
Dorpsstraat 5

Prioriteiten Gemeente.
De Gemeente Alphen aan den 
Rijn heeft ons gevraagd om een 
top tien lijst op te stellen van za-
ken die we graag aangepakt wil-
len zien in 2018.

We hebben alvast deze lijst ge-
maakt maar we nodigen de le-
den graag uit om zaken hier aan 
toe te voegen door een e-mail te 
sturen aan bestuur@bvaarlan-
derveen.nl
1. Ontwikkelen bouwplan voor 

nieuwe woningen
2. Veiligheid op straat ( rond-

om school en de fietsroute 
naar Nieuwkoop)

3. Internet toegankelijkheid en 
snelheid.

Nog geen nieuws van de provin-
cie over het Speelbos aan de Ja-
cob van Damstraat en nog geen 
meldenswaardige vorderingen 
over de “Blikvangers” aan de 
Korteraarseweg.

Het bestuur van de Belangenver-
eniging en de redactie en de be-
zorgers van de Belangenaar wen-
sen u een gezellige kerst en een 
mooie jaarwisseling.
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Stijging aantal schoolkinderen

Stijging huishoudens met kinde-
ren in Aarlanderveen

Het gaat goed met Aarlander-
veen. Het aantal huishoudens 
met kinderen is volgens cijfers 
van het CBS het hoogst sinds 
lange tijd. Ook het aantal kinde-
ren op basisschool De Viergang 
zit in de lift.

Het aantal huishoudens met kin-
deren is 190 volgens de meest 
recente cijfers van het CBS over 
2016. Dat is het hoogst sinds lan-

ge tijd. In 2008 waren het er 180.
Het totaal aantal huishoudens 
in het dorp is ook gestegen, tot 
485. Het totaal aantal inwoners 
schommelt al zestien jaar rond 
de 1180 inwoners. Het aantal ge-
boortes is gemiddeld hoger dan
het aantal sterftes. In vergelij-
king met andere dorpen binnen 
de gemeente Alphen aan de 
Rijn vallen een paar zaken op. 
Ten opzichte van Benthuizen, 
Boskoop, Zwammerdam, Kou-
dekerk, Hazerswoude-Dorp en 
Rijndijk, is in de CBS-cijfers te 
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zien dat Aarlanderveen procen-
tueel gezien veel inwoners heeft 
in de leeftijdsgroepen van 0-4 
jaar, 20-24 jaar en 50-64 jaar. Pro-
centueel gezien zijn er minder 
inwoners in de leeftijdsgroepen 
5-14 jaar, 25-39 en 65-74 jaar. De 
overige leeftijdsgroepen zijn min 
of meer gemiddeld.

School
Het aantal kinderen op basis-
school De Viergang stijgt sinds 
twee jaar. In 2016 groeide de 
school met 3 leerlingen, in 2017 
zelfs met 8 leerlingen. Dit jaar 
telt de school daardoor 76 kin-

deren, waarvan 4 van buiten het
dorp. Er zijn 98 kinderen van 4 
t/m 12 jaar in het dorp, wat erop 
wijst dat er naar schatting 26 kin-
deren uit het dorp buiten Aarlan-
derveen naar school gaan.

Er is potentiële aanwas voor de
Aarlanderveense basisschool. Er 
zijn 10 kinderen van 0 jaar in het 
dorp, 11 kinderen van 1 jaar, 11 
kinderen van 2 jaar, 14 kinderen 
van 3 jaar en 11 kinderen van 4 
jaar. Kijken we naar toekomstige
schoolverlaters, dan zijn er 10 
kinderen van 11 jaar en 9 kinde-
ren van 12 jaar in het dorp.

 Wij wensen U warme kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar! 

Woning- en Projectinrichting
Wenst u fijne feestdagen en een sfeervol 2018 !

Stijging aantal schoolkinderen
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Sint Maarten
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Sint Maarten
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Kerstmarkt Zwaluwnest 
 

Korteraarseweg 162, Ter Aar 
 

Vrijdag 8 december van 18:00 tot 21:00 
Zaterdag 9 december van 10:00 tot 16:00 

 
Gluhwein bij aankomst | Veel verkoopkramen 

Diverse koren | Leuke Workshops | Ponyrijden 
Speurtocht | Op de foto met de kerstman 

Verse erwten soep | Warme chocolade melk 
 

Gratis parkeren en entree! 
 

 
Voor meer informatie: Het Zwaluwnest, 0172-574722 of 

mail naar info@hetzwaluwnest.nl 
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Informatie workshop ‘Kersthapjes maken’ 
Zwaluwnest Ter Aar 

 
Leuke ideeën opdoen voor kerst, gezellig samen koken en na 

afloop de hapjes proeven onder het genot van een drankje? Dit 
alles kan bij de workshop ‘Kersthapjes maken’ van Thuiskok 

Zwaneveld. 
Meld je snel aan, want vol is vol! 

 
Tijden workshops: 

 
Vrijdag 8 december: 

15:30 - 17:00 uur 
18:00 - 19:30 uur 

 
Zaterdag 9 december: 

11:00 - 12:30 uur 
13:30 - 15:00 uur 

 
Prijs per persoon is € 17,50 (inclusief 1 consumptie). 

 
Deelname aan de workshop is uitsluitend via voorinschrijving. 

Aanmelden en verdere informatie via 
caroline@thuiskokzwaneveld.nl 

Workshop gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. 
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Bij tafeltennisvereniging Spinmill uit Aarlanderveen kan je dit beoefenen. 

Als recreant en in competitie verband als jeugd of senior er is voor iedereen wat . 

Als je interesse  hebt kan je altijd even op de Spinmill site kijken . 

www.spinmill.nl  en kom je er dan nog niet uit kom gewoon een keer kijken dat kan aan 

de Aarlanderveenseweg in de gymzaal  te Aarlanderveen of neem even contact op met  

Jan poelwijk   0628891432 / 0172618017. 

Komen kijken dat kan op donderdag avond van 20.00 tot 23.00  

Of bij de training jeugd op vrijdag van 17.00 tot 18.30. 

Bij tafeltennisvereniging Spinmill uit Aarlanderveen kan je dit beoefenen. 

Als recreant en in competitie verband als jeugd of senior er is voor iedereen wat . 

Als je interesse  hebt kan je altijd even op de Spinmill site kijken . 

www.spinmill.nl  en kom je er dan nog niet uit kom gewoon een keer kijken dat kan aan 

de Aarlanderveenseweg in de gymzaal  te Aarlanderveen of neem even contact op met  

Jan poelwijk   0628891432 / 0172618017. 

Komen kijken dat kan op donderdag avond van 20.00 tot 23.00  

Of bij de training jeugd op vrijdag van 17.00 tot 18.30. 
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Spinmill Nieuws

Kampioenswestrijd
Vrijdagavond 8 december kam-
pioenswedstrijd  jeugd Spinmill 
1 tegen Papendrecht 1. Bij winst 
gaat Spinmill spelen in de lande-
lijke competitie van de NTTB.

Dus bij deze is iedereen uitgeno-
digd om eens te kijken hoe het 
de jongens vergaat.

Aanvang 19.30 uur in de gymzaal 
aan de Aarlanderveenseweg.

Oud-leden-toernooi 40 jaar 
Spinmill
Op 24 november 1977 is tafelten-
nisvereniging Spinmill opgericht.
Door de jaren heen zijn veel Aar-
landerveners langere of kortere 
tijd lid geweest geweest van
Spinmill.

Het bestuur van Spinmill vindt 
het leuk om veel van die oud-le-
den op een sportieve manier te 
ontmoeten. Daarom wordt op 
donderdagavond 11 januari 2018 
een speciaal tafeltennistoernooi 
georganiseerd voor alle oud-le-
den en vrienden van Spinmill. 

Alle adressen van de oud-leden 
zullen moeilijk te achterhalen 

zijn, omdat veel jeugdige van 
destijds, nu elders wonen. Daar-
om hopen wij dat familieleden of 
kennissen van oud-leden dit be-
richt aan hen willen doorgeven. 
 
Als je mee wilt doen aan dit toer-
nooi, graag van te voren even 
opgeven bij Jan Poelwijk (06-
28891432) of Sjaak Leliveld (06-
25118163 of sla52@kpnmail.nl).

Op die avond is om 19.30 uur de 
gymzaal aan de Aarlanderveen-
seweg al open, met de wed-
strijden willen we om 20.00 uur 
beginnen. Bezoekers/toeschou-
wers zijn ook van harte welkom 
op die avond.

Wij hopen op een gezellige en 
sportieve avond.

Het bestuur van Spinmill.
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Nieuws van DSS

DSS behaalt monsterscore op 
concours in Enschede!

Wie goed geluisterd heeft, 
heeft het programma waar het 
fanfareorkest van DSS mee op 
concours zou gaan al meerdere 
keren kunnen horen. Naast repe-
tities in Het dorpshuis waren er 
studiedagen in de sporthal en try 
out concerten in Aarlanderveen, 
Rotterdam en Alphen. Meer dan 
200 uur repetitie en een zorgvul-
dig samengesteld programma 
moesten er toe leiden dat DSS 
op zondag 12 november kon 
scoren op het concours van de 
Koninklijke Nederlandse Muziek 
Organisatie in Enschede. En dat 
lukte !!

Het orkest, dat al jaren onder 
de artistieke leiding staat van 
Danny Oosterman, komt uit in 
de concertafdeling. In deze af-
deling speelt het orkest een 
concertprogramma van een uur, 
in tegenstelling tot de lagere af-
delingen waar alleen 2 losse wer-
ken worden beoordeeld. De jury 
beoordeelt in de concertafdeling 
het programma in zijn geheel, 
waarin dus ook de artistieke keu-
zes meespelen. Dit jaar bestond 
het programma uit 5 werken. 
Een daarvan, het werk "What is 

the Grass" is in opdracht van het 
orkest speciaal door componist 
Rob Goorhuis gecomponeerd. 
Het werk is een verklanking van 
een gedicht van de Amerikaanse 
dichter Walt Whitman en werd 
gezongen door sopraan Fenna 
Ograjensek. Naast dit werk ston-
den ook Music of the Spheres 
(Philip Sparke), Collage voor fan-
fareorkest (Jan de Haan), Folk 
Suite (Shostakovic) en Song to 
the Moon (Dvorzak) op het pro-
gramma.

Omdat het aangaan van een con-
courstraject zwaar en kostbaar 
is, gaat het orkest slechts eens in 
de 5 a 6 jaar op concours. Tijdens 
eerdere deelnames in Zaandam 
en Kerkrade werden respectie-
velijk 95 en 94 punten gescoord. 
Groot was dan ook de ontlading 
op het podium toen de jury be-
kend maakte dat het optreden 
van het orkest beloond werd 
met maar liefst 97,5 punt! Een 
uniek hoge score, die je maar 
zelden op concoursen ziet. In 
Enschede werd de overwinning 
gevierd door met het hele orkest 
uit eten te gaan en uiteraard was 
het in de busreis terug en aan-
sluitend in Het Dorpshuis ook 
nog volop feest.
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DSS wil alle supporters, sponso-
ren en fondsen bedanken die dit 
traject mede mogelijk hebben 
gemaakt. Maar ook dank aan 
alle muzikanten die elk op hun 
eigen manier dit traject meege-
maakt hebben en naast werk, 
school en thuis steeds weer tijd 
vrij wisten te maken om op de 
repetities aanwezig te zijn. Het 
resultaat is een echte teampres-
tatie en met recht dus Door Sa-
menwerking Sterk. Een club om 
trots op te zijn!

In de concertafdeling hebben 
dit jaar geen orkesten hoger 
gescoord dan het fenomena-

le resultaat van DSS. Naar alle 
waarschijnlijkheid mag het or-
kest zich dan ook opnieuw Ne-
derlands Kampioen in de hoog-
ste afdeling noemen, al heeft de 
KNMO (de Nederlandse muziek-
bond) dat nog niet officieel be-
vestigd. Van het optreden wordt 
een CD en een DVD gemaakt die 
op een later tijdstip verkrijgbaar 
zijn en uiteraard komt er ook 
een moment waarop alle vrien-
den, sponsoren en dorpsgeno-
ten hun felicitaties over kunnen 
brengen op het orkest, daarover 
binnenkort meer.

DSS

Nieuws van DSS

Op zaterdagavond 23 december 
geeft de Fanfare van DSS haar 
jaarlijkse kerstconcert in de R.K-
kerk, Noordeinde 26 te Aarlan-
derveen. 

Dit concert wordt tevens aange-
grepen om onze jongste leden 
“stage” bij het orkest te laten lo-
pen. Dit is extra spannend voor 
hen en wat is er dan leuker dan 
een kerk vol publiek die naar je 
komt luisteren. 

Laat u verrassen en verwennen 

door de heerlijke klanken van 
ons orkest en kom alvast in de 
kerstsfeer. 

Het concert begint om 19.30 uur 
(kerk open om 19.00 uur). En-
tree is 7.50 euro met na afloop 
een kopje koffie, thee of limona-
de inbegrepen (kinderen tot 12 
jaar hebben gratis entree).  Wie 
weet tot ziens op ons concert!

Namens muziekvereniging DSS, 
Vivian Zevenhoven

Kerstconcert  DSS
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Hondenpension en la-
brador pups in Aarlan-
derveen

Per 1 december 2017 
starten Gerco Burggraaf 
en zijn vriendin Pauline 
Treur, wonende aan de 
Achtermiddenweg 6 te 
Aarlanderveen, een hon-
denpension, genaamd 
de Vrolijke Labrador 
Hoeve.

Toen hun labrador on-
geveer 1,5 jaar geleden 
een nestje pups kreeg, 
vonden ze dit zo leuk 
dat ze daar graag meer 
mee wilden doen. Daar-
om hebben ze er in die 
1,5 jaar tijd vier labradors 
bij gekregen en zijn ze 
begonnen met het fokken van 
labradors. Afgelopen zomer 
hebben ze al een mooi nest met 
blonde pups gehad en begin 
december verwachten zij een 
nestje met zwarte en chocolade 
kleur pups. 

De labradors hebben allemaal 
een stamboom en behoren tot 
de hoogste klasse die je als stam-
boom labrador kan krijgen. De 
honden worden getest op heu-
pen, ellebogen en ogen. Bij de 

test van de heupen hebben alle 
vier de labradors de beste sco-
re gekregen, namelijk HD A. HD 
staat voor Heupdysplasie en de 
A voor de beste score. Ook op 
de ellebogen hebben alle hon-
den de beste score gekregen, 
namelijk ED vrij. ED staat voor 
Elleboog Dysplasie, en vrij staat 
voor geen afwijking. Ook de 
ogen zijn door middel van een 
test goedgekeurd.  Alle vier de 
labradors zijn dus volledig vrij 
van erfelijke afwijkingen in de 
heupen, ogen en ellebogen. 

Hondenpension
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Om er naast het fokken nog iets 
bij te doen, gaan zij dus per 1 
december ook een hondenpen-
sion beginnen.  Om dit pension 
te starten en fokker te mogen 
zijn is Pauline een cursus gaan 
volgen, namelijk de cursus: On-
dernemer asiel, pension, kennel. 
Hiermee haalt ze haar diploma 
voor het Honden en Kattenbe-
sluit. Bij deze cursus heeft ze 
veel geleerd, bijvoorbeeld over 
hygiëne, voeding, vachtverzor-
ging, EHBO en gezondheidszorg. 
De cursus is met het verschijnen 
van de Belangenaar afgerond.

In het kleinschalige hondenpen-
sion, kan de hond terecht voor 

dag-, weekend- of vakantieop-
vang. Het pension telt 16 verblij-
ven en is voorzien van alle luxe. 
Het verblijf heeft een binnen- en 
buitenverblijf. Door middel van 
klapdeurtjes kan de hond zelf 
naar buiten gaan als hij of zij dat 
zou willen. In het binnenverblijf 
is de helft verwarmd met vloer-
verwarming, zodat de hond zelf 
kan kiezen of hij of zij op een 
warme of liever op een koude 
vloer gaat liggen. In elke ver-
blijf beschikt de hond over een 
mandje met een lekker warm de-
kentje, vers water en droogvoer. 
Dit droogvoer, van het merk, 
BISS25  is van zeer goede kwali-
teit en ontwikkeld in Duitsland. 

Hondenpension



20 December 2017

U bouwt natuurlijk geen vermogen op om dit na  

uw overlijden meteen weer uit handen te geven  

aan de belastingdienst. Kroes en Partners onder- 

steunt u daarom graag met een goede vermogens- 

planning. Wij adviseren u over de fiscale constructies  

waarmee u uw vermogen zo voordelig mogelijk  

nalaat aan uw erfgenamen. U krijgt waar voor uw  

geld en dat is toch een geruststellende gedachte.

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

Vermogensplanning

Met ons
gaat u
voor winst!
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Dit voer is eventueel ook bij Ger-
co en Pauline te verkrijgen. In 
overleg kan de hond zijn of haar 
eigen voer meenemen. 

In elk verblijf is plaats voor 2 
grote honden of 3 wat kleinere 
hondjes. Zo heeft de hond altijd 
een maatje als hij of zij komt lo-
geren. Mocht de eigenaar toch 
willen dat de hond alleen in een 
verblijft zit, dan is dit ook moge-
lijk. 

Daarnaast kan de hond op ver-
zoek geborsteld worden en is er 
een wasplaats aanwezig, zodat 
uw hond weer fris gewassen 
mee naar huis gaat. 
In de nabije toekomst zullen er 

ook nog speelweides gecreëerd 
worden, zodat de hond zich ook 
elke dag even lekker kan uitle-
ven op het gras en zijn of haar 
energie kwijt kan.

Nu oud & nieuw er weer aan-
komt, is dit pension een zeer 
geschikte plaats om uw hond 
onder te brengen voor oude-
jaarsnacht, omdat het pension 
zich bevindt in het buitengebied 
van Aarlanderveen. Hier zal uw 
hond geen last ondervinden 
van harde knallen en lichtflitsen/
vuurwerk.

Informatie over het hondenpen-
sion of over de labradorfokkerij 
kunt u vinden via de Facebook 

site of de website www.
vrolijkelabradorhoeve.nl. 

Voor verdere info/interes-
se/vragen kunt u ook mai-
len naar vrolijkelabrador-
hoeve@gmail.com   
Gerco en Pauline, bedankt 
voor de rondleiding door 
jullie bedrijf, succes met 
jullie hondenpension en 
fokkerij.

Shirley Jasper-Veenswijk

Hondenpension
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Sinterklaas Intocht

Nadat Sinterklaas was opge-
haald bij de Rooms Katholie-
ke Kerk, bood de gymzaal een 
prachtige ruimte om het feest 
voort te zetten. Daar hadden de 
Pieten allerlei Piet oefeningen 
voor de kinderen uitgezet.

Als ouder was het geweldig om 
te zien hoe de kinderen enthou-
siast meededen en genoten.

Namens alle kinderen, dank je 
wel Sinterklaas en tot volgend 
jaar!
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De Gemeente Alphen aan den 
Rijn heeft een beleidsplan op-
gesteld voor het plaatsen en ex-
ploiteren van oplaadpalen voor 
elektrische voertuigen.
In Aarlanderveen zijn 4 locaties 
bepaald waar een oplaadpaal 
kan komen op aanvraag.
 
Dorpsstraat naar Hogedijk;
2 haakse parkeervakken naast 
nr. 33 (noordzijde N231)

Dorpsstraat;
2 langs parkeervakken voor nr. 
32 (reeds geplaatst)
2 langs parkeervakken tegen-
over nummer 84

Jacob van Damstraat;
2 langsparkeervakken zijkant nr. 
17

Het bijbehorende verkeersbe-
sluit voor 1 gereserveerde par-
keerplaats voor het opladen bij 
de oplaadpaal gepubliceerd op 
de gemeentepagina.

Als het aantal gebruikers toe-
neemt, kan een 2e parkeerplaats 
voor het opladen worden gere-
serveerd met een verkeersbe-
sluit.

Voor de hele gemeente zijn er 
circa 350 locaties. Het gaat daar-
bij om een basisnetwerk van mo-
gelijke locaties voor oplaadpalen 
met een loopafstand van maxi-
maal circa 200 meter tot wonin-
gen zonder eigen parkeerplaats. 
In 2015 hebben de locaties na pu-
blicatie ter inzage gelegen.

Bij de keuze van de locaties is 
zoveel mogelijk rekening gehou-
den met de parkeerdruk, de lig-
ging t.o. woningen (niet direct 
voor een raam van een woonka-
mer e.d.) en de doorgang voor 
verkeer inclusief voetgangers.

Een verkeersbesluit om een par-
keerplaats te reserveren voor 
het opladen bij een oplaadpaal 
wordt bekendgemaakt in De 
Staatscourant en op de gemeen-
tepagina (o.a. in het Witte week-
blad).

Oplaadpalen
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Achttienkavels 7 
2421 LG  Nieuwkoop

T 0172 571152
F 0172 571286
E info@hka-nieuwkoop.nl

Nieuwkoop
De juiste man, met de juiste machine, op de juiste plek. Dat is ons streven. En daar 
zetten de 25 medewerkers van HKA-Nieuwkoop zich dagelijks voor in bij de opdracht-
gevers. HKA-Nieuwkoop biedt daarnaast een breed assortiment loonwerk- en grond-
verzetmachines voor de verhuur met of zonder onze bemanning. HKA-Nieuwkoop doet 
het ánders! Hoe? Dat vertellen we u graag in een persoonlijk gesprek.

LOONWERK - GRONDVERZET - MACHINEVERHUUR             HKA-NIEUWKOOP.NL

LOONWERK & GRONDVERZET
Maar dan zoals het hoort.

HKA-5002B.indd   1 31-03-15   09:27

WENST U PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG 2018!

Hollandse kaas  
Buitenlandse kaasjes  

Kerst geschenken  
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 2018! 
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Uitslag van de jaarlijkse viswedstrijd

De viswedstrijd van 28 oktober 
jl. is een succes geweest. Er wa-
ren maar liefst 29 inschrijvingen 
en er is ook veel vis gevangen!

Het op diepte maken van de 
watergangen in ons vis gebied 
heeft de visstand veel goeds ge-
daan.

De uitslagen  ...
 
• Fabian van Vostenbosch        

94  cm, Schoutenvaart
• Rens van der Berg                     

93  cm, Voorwetering

• Arnoud maye                            
84  cm, drooggemaakte pol-
der van Aarlanderveen

• Auke Ibema 
81  cm, Ringvaart polder 
Nieuwkoop

• Johan wolvers 
80 cm, Voorwetering

• Peter Luyben 
77 cm, Molentocht 

 
Iedereen bedankt voor het mee-
doen, en graag tot de volgende 
keer

Het bestuur
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Namens fam. Kroon en medewerkers:
Fijne kerstdagen en een bloemrijk 2018

Wenst u prettige feestdagen 
en een gelukkig 2018 !

Uitvaartonderneming
Gea van der Hee

wenst u, 
én allen die u dierbaar zijn, 
bijzonder fijne feestdagen!
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Onze groep die de buurtpreven-
tie in Aarlanderveen vertegen-
woordigt bestaat uit zes perso-
nen. Wij hebben elk een eigen 
wijk in het dorp. Wanneer er zich 
een gevaarlijke situatie voordoet 
of als er onraad is in het dorp zijn 
wij uw aanspreekpunt. Wij filte-
ren deze meldingen en zorgen 
ervoor dat deze op de juiste af-
deling bij de gemeente terecht 
komen (politie etc.), zodat zij er 
iets mee kunnen doen.

Natuurlijk nemen we -wanneer 
de situatie dit toelaat- eerst zelf 
polshoogte. 

Maar niet alleen wij kunnen het 
dorp veilig houden, dit moeten 
we met alle inwoners van Aar-
landerveen doen. Verdachte per-
sonen kunt u natuurlijk aanspre-

ken, zo krijgen ze waarschijnlijk 
toch het gevoel dat er op ze ge-
let wordt. 

Mocht u dit niet durven of ver-
trouwt u het na het aanspreken 
nog steeds niet, dan kunt u altijd 
een van ons bellen, of de politie. 
Dit geldt uiteraard ook voor ge-
vaarlijke situaties.

Dit jaar is er weer een aantal 
nieuwe bewoners bijgekomen 
in Aarlanderveen. Leden van de 
buurtpreventie (degenen die uw 
wijk vertegenwoordigen) zullen 
binnenkort bij u langskomen om 
kennis te maken.

Onze adresgegevens en tele-
foonnummers vindt u achter in 
elke Belangenaar.

Buurtpreventie

Wij wensen u prettige kerstdagen en
    een gelukkig nieuwjaar

KaasBoerderij Luyben
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Het doorgeef stokje

Interview met Leo van Dolder 

Waar komt de liefde voor de ijs-
club vandaan?
Van mijn vader! Hij was secreta-
ris van de ijsclub. In 1987 ben ik 
bij de ijsclub gekomen en een 
jaar later, toen hij ziek werd, 
heb ik zijn functie van secretaris 
overgenomen. Dus ik zit alweer 
30 jaar bij de club. Het is hier 
echt een traditie dat het een 
‘levenslange job is’ want ik ben 
de 3e secretaris in het inmiddels 
88-jarig bestaan van de ijsclub. 
Het is, behalve op de momen-
ten dat de tocht echt wordt ge-

schaatst, niet heel intensief dus 
prima vol te houden en erg leuk 
om te doen. Het is de laatste ja-
ren wel wat intensiever gewor-
den door alle regels die erbij zijn 
gekomen.

Wat houdt de rol van secretaris 
in?
De belangrijkste formele rol is 
het notuleren van de jaarverga-
dering en wel handgeschreven. 
Dat is een mooi verhaal, Het is 
een handgeschreven boek en 
10 jaar geleden was het vol en ik 
dacht over te gaan op getypte 
notulen, maar dat was dus niet 
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Het doorgeef stokje

de bedoeling. Het is ook wel 
een mooie traditie. Daarnaast 
doen we het meeste werk met 
zijn allen. Bijvoorbeeld leden en 
vrijwilligers werven. We werken 
aan de hand van een draaiboek 
dat de oude voorzitter nog heeft 
opgezet. 

De nieuwe voorzitter Olaf Wig-
gers heeft dit doorgezet en 
verder uitgewerkt. De 1e verga-
dering is meestal eind oktober. 
Dan updaten we het draaiboek 
en zetten we diverse acties uit, 
zoals zorgen voor voldoende 
vrijwilligers en regelen dat de 
verkeersregelaars worden ge-
schoold en gecertificeerd. En 
dan wachten op ijs. Als het echt 
gaat vriezen dan gaan we meten 
hoe dik het ijs is. Vroeger gingen 
we nog wel eens met 6cm het ijs 
op dat moet nu echt wel 12 cm 
zijn wil het verantwoord zijn.

Wanneer het ijs dan dik genoeg 
is zit de meeste tijd in het organi-
seren van de molentocht. 

Wat komt er allemaal bij kijken?
Naast het meten van het ijs en 
communiceren over de tocht 
moet er gezorgd worden voor 
bewegwijzering, parkeerplek 
en markering, matten en kluun-

bruggen (die elke avond weer 
weggehaald moeten worden 
en ’s ochtends weer opnieuw 
geplaatst), regelen en instrue-
ren van vrijwilligers, inrichten en 
bemensen van stempelposten 
en Koek&Zopie tenten. Gelukkig 
zijn er genoeg vrijwilligers maar 
er kunnen er altijd meer bij. In 
de praktijk als het er echt om 
gaat draaien, komen er steeds 
genoeg enthousiastelingen. De 
“ijspret/ijskoorts” werkt aanste-
kelijk.

Vertel eens wat meer over de 
tocht, want het is al weer een 
poos geleden toch?
De laatste keer was in februari 
2012 dat was een goed georga-
niseerde en mooie tocht, dit in 
tegenstelling tot 2009 dat ging 
niet helemaal goed want voor 
12 uur was er al 5.000 man. Nor-
maal is dat 1.000 tot 1500 per 
dag. We waren 1 van de weinige 
schaatsclubs die de tocht door 
hadden laten gaan. Daardoor 
waren er veel te veel mensen en 
konden we het verkeer niet kwijt 
en het ijs was voor het mooie 
ook eigenlijk te dun. Dus toen 
zijn we om 12 uur gestopt. We 
zijn vervolgens wel tot ’s avonds 
laat bezig geweest om mensen 
van het ijs te halen, want als er 
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Het doorgeef stokje

ijs is willen mensen zo graag 
schaatsen. Dat maakt het ook zo 
mooi en we hebben er weer veel 
van geleerd.

De molentocht is officieel 25 km 
(feitelijk komen we net zo’n an-
derhalve kilometer te kort) en is 
via de KNSB aangemeld dus het 
is geen zwarte tocht, maar een 
officiële schaatstocht. 

We starten bij Vergeer. De eerste 
koek&zopie is bij Oosterman, de 
tweede bij molen nummer 3 van 
de familie van de Bosch, de der-
de op de ijsbaan Zwammerdam 
en we eindigen weer bij Vergeer.

Wat als er een jaar geen ijs is? 
Als er een jaar geen echte winter 
is om ons schaatsbaantje te kun-
nen openen dan gaan we met de 
kinderen van de basisschool uit 
Aarlanderveen (groep 3 t/m 8) 
naar de kunstschaatsbaan. We 
regelen dan alles van vervoer tot 
kaartje en begeleiding. Op een 
woensdagmiddag gaan we dan 
naar de IJshal Leiden. Met dank 
aan moeders en vrijwilligers!

Vertel eens iets meer over je-
zelf:
Toen ik nadacht over de voor-
bereiding voor dit interview 

bedacht ik dat de rode draad in 
mijn leven mijn vader is. Zo heb 
ik hem ook opgevolgd bij zijn 
vrijwilligerswerk als consul bij 
de voetbalverening. Ik heb het-
zelfde vak gekozen en het loon-
werkersbedrijf van hem overge-
nomen. Wat op zich als jongste 
zoon best bijzonder is maar mijn 
oudste broer Floor wilde timme-
ren en de andere broers hadden 
ook andere interesses. 

Toen ik 16 was zei mijn vader 
“ga eerst maar eens buiten de 
deur kijken”. Zo heb ik 7 jaar bij 
Cees Kamer op een hydraulische 
kraan gewerkt. Daarna ben ik bij 
mijn vader in het bedrijf gegaan 
en het ouderlijk huis uitgegaan. 
Anderhalf jaar hebben we sa-
men gewerkt. Helaas is hij in 
1989 met 64 jaar na een half jaar 
ziekte aan longkanker overle-
den. Ik was toen 25 jaar. Dat was 
best heftig want ik was in 1x mijn 
leermeester en maatje kwijt. Zo 
heb ik toen ik mijn 1e machine 
kocht echt wel ff staan janken 
want had graag gevraagd aan pa 
hoe en wat te doen.

Gelukkig ben ik een jaar of 5 later 
met Marcel Molenaar bevriend 
geraakt waar ik goed mee kan 
sparren. We hebben elkaar leren 
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kennen via onze vrouwen die el-
kaar weer via het schooltje ken-
den. Marcel werkte destijds als 
zelfstandige bij Van de Post. Op 
een gegeven moment zei ik te-
gen hem dan kom je toch bij mij 
werken, want het wordt voor 
mij alleen te veel. Alleen… ik 
had blauwe tractoren (was toen 
Ford) en hij wilde alleen met 
groene tractoren (John deere) 
werken. Het toeval wil dat ik net 
op het punt stond om een groe-
ne te kopen, dus zo is Marcel als 
ZZP-er voor mij komen werken 
en hebben we ruim 15 jaar inten-
sief samen gewerkt. Over vader-
zoon gesproken… inmiddels 
komt Marcel zijn oudste zoon 
Willart me geregeld helpen. 

Wat houdt je werk in?
Mijn hoofdtaak is sportvelden-
onderhoud vooral in de regio. 
Mijn vader deed dat ook al. De 
loonwerkbedrijven van Post, Ka-
mer en Kempen deden het grote 
boeren loonwerk. Dit vroeg gro-
te investeringen in materieel en 
mijn vader is toen meer richting 
het werken voor de gemeente 
gegaan. Dit doe ik nog steeds 
met veel plezier. Daarnaast werk 
ik ook veel voor particulieren. 
Bijvoorbeeld takken snipperen 
en zagen en klein grondverzet 

(zandleverantie, grasveld, pad 
aanleggen). Er zijn in Aarlander-
veen dus weinig bruggen waar ik 
nog niet overheen geweest ben. 
Oftewel bij elke deur ben ik wel 
eens geweest, of vroeger voor 
de contributie voor de ijsclub op-
halen of voor werk.

Wat weten we nog niet van je?
We hebben een dochter Nardine 
(20 jaar) die als enige nog thuis 
woont en twee jongens Niels 23 
en Gijs 25 die de deur al uit zijn. 
Nardine studeert in Rotterdam, 
dus het zal niet lang meer duren 
voor zij ook uitvliegt. Mijn vrouw 
Ingrid ken ik vanaf 1989. Ik heb 
haar ontmoet bij bakker Teun 
waar ze werkte. Ik kwam altijd 
een bepaald brood halen en 
soms waren die al uitverkocht. 
Ze zei op een gegeven moment 
dat ze dat brood wel voor me 
apart wilde houden. Dat vond ik 
wel heel lief. 

En toen?
Zij vond mij ook wel leuk volgens 
mij en toen heb ik haar een keer 
mee uit gevraagd en zo is het be-
gonnen en zijn we vervolgens in 
1991 getrouwd. Vorig jaar zijn we 
voor de eerste keer samen het 
continent af geweest en gelijk 
maar echt ver weg gegaan naar 
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Kapsalon

Tel: 0172-579475

Wij wensen iedereen
 kleurige feestdagen en een

permanent goed jaar !
15 Jaar

Frans Bunnik wenst u vanuit zijn rijdende winkel

hele �jne feestdagen
en een gezond 2018

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

     �����
Team Autoservice Zwart wenst u goede 
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Speciaal voor inwoners van Aarlanderveen : Gratis haal en brengservice
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Zuid-Afrika. Dit was echt een fan-
tastische ervaring. We hebben 
een mooie groepsreis gemaakt 
met gezellige mensen in een 
prachtig land.

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?
Bij nieuwe ontwikkelingen zor-
gen dat mensen parkeren op ei-
gen terrein, dorp staat wel heel 
vol met auto’s. 

Wat betekent Aarlanderveen 
voor jou?
Hier hoor ik thuis. Ik ben hier 
geboren en getogen en heb het 
mooiste uitzicht over de polder 
met alle vier de molens. Waar 
vroeger de schuur van ons ou-
derlijk huis stond, staat sinds 5 
jaar het nieuwe huis waar wij 
wonen. Waar het huis van mijn 
ouders stond, staan nu de 4 star-
terswoningen.

Waar ben je het meest trots op?
Wat we hier hebben kunnen re-
aliseren qua eigen plek en plek-
ken voor starterswoningen. 
Door op het terrein van mijn 
ouders drie grote huizen te bou-
wen, waarvan we er twee heb-
ben verkocht konden we onszelf 

ook een mooie woning veroorlo-
ven. Mijn vrouw vond het eigen-
lijk wel goed zo, want het was 
een heel proces met bouwver-
gunningen, bestemmingswijzi-
gingen en bouw’gedoe’. Echter 
toen de oude woning van mijn 
ouders maar niet verkocht werd 
(was helemaal verzakt en moest 
enorm veel aan gebeuren) heb 
ik toch nog een keer de stoute 
schoenen aangetrokken en zo 
zijn de 4 starterswoningen er ge-
komen.

Aan wie geef jij het stokje door 
en met welke vraag?
Aan Marcel Molenaar want ik 
ben wel benieuwd of hij al ge-
wend is aan de robot-melkma-
chines en wat hij nu met al die 
vrije tijd doet?

Het doorgeef stokje
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Muziekproject De Viergang

Muziekvereniging DSS en ba-
sisschool De Viergang werken 
samen om het muziekonderwijs 
op onze basisschool een impuls 
te geven. In het kader van deze 
samenwerking heeft DSS een 
muziekproject georganiseerd 
voor alle groepen van de basis-
school. De kinderen van groep 1 
t/m 3 kregen in de klas muziek-
les van Daniëlle Kreb. Zij is basis-
school docente, doet momen-
teel een aanvullende opleiding 
specialisatie Muziek en speelt 
zelf ook bij onze vereniging. Op 
maandagmorgen 27 november 
hebben de kinderen aan hun ou-

ders laten zien en horen wat ze 
geleerd hebben. 

De kinderen van groep 4 t/m 8 
hebben zes muzieklessen gehad 
van Jón Staekenborg. Jón stu-
deerde van 1998 tot 2005 trom-
pet aan het conservatorium in 
Utrecht, is nu freelance muzikant 
en geeft les op verschillende ba-
sisscholen. Op een enthousias-
te wijze heeft Jón de kinderen 
kennis laten maken met diverse 
facetten van de muziek zoals: 
ritmes, toonhoogtes, samenspel 
en nog veel meer. Tijdens de les-
sen zijn diverse orkestvormen 
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Speeltuin Nieuws

Op woensdag 13 December is 
er weer een knutselmiddag in 
de speeltuin. We beginnen om 
14.30 uur en om 16.00 uur is het 
weer afgelopen. De entree is € 
2.00 voor leden en € 2.50 voor 
niet leden. 

Vrijdag 22 December is er een 
filmavond in de speeltuin.  We 
starten om 18.30 uur en om 
20.00 uur is het weer afgelopen. 
Leden € 2.00 en niet leden € 2.50 
hiervoor krijg je limonade en 
iets lekkers. Snoep en chips is te 
koop.

Groetjes van het kinderactivitei-
ten team

en instrumenten behandeld. Ui-
teraard was het mogelijk om zelf 
te ervaren hoe het is om op een 
instrument te spelen. Dit vonden 
de kinderen prachtig. Wie wil er 
nu niet eens op een grote trom 
slaan of blazen op een bugel, 
trombone, bas, of saxofoon. Op 
dinsdagavond 14 november heb-
ben de kinderen aan hun familie 
laten horen en zien wat ze alle-
maal geleerd hebben.

Na de kerstvakantie kunnen de 
kinderen starten met proefles-
sen op een muziekinstrument. 
De kinderen van De Viergang 
worden hier apart over geïnfor-
meerd. Zit je niet op De Viergang, 
maar heb je wel interesse in mu-
zieklessen neem dan contact op 
met Vivian Zevenhoven, secreta-
ris@doorsamenwerkingsterk.nl 
of bel 06-45664861.

Vivian Zevenhoven

Muziekproject De Viergang
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Collecte Nierstichting
De jaarlijkse Collecte  van de Nierstichting die van 18 tot en met 23 
September werd gehouden heeft in 2017 een bedrag opgeleverd van 
€836,36 .

De gevers  en de collectanten hartelijk dank

Namens de Nierstichting
Lenie Kempen

Internationaal voetbal toernooi
Volgend jaar speel ik op een internationaal voetbal toernooi. Om de 
kosten van onze deelname laag te houden, proberen we met acties 
geld in te zamelen. Onze eerste actie is het verzamelen van statiegeld 
flessen. Heeft u flessen en wilt u mij en ons team helpen bel of mail 
ons, dan kom ik de flessen bij u ophalen.

U kunt ons bellen op nummer 0650126210 of via e-mail:
bastiaan_vg@yahoo.com

Alvast heel erg bedankt.
Elyon van Gils

Ingezonden Berichten

WENST  U  GEZELLIGE  FEESTDAGEN
EN  EEN  VOORSPOEDIG  2018!
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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

+   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              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 

 De coördinatoren
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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 - 

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


