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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

Oostkanaalweg 5b
2445 BA Aarlanderveen

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

info@aardam.nl
www.aardam.nl

	  

	  

	  

 

 

Hollandse kaas 
Buitenlandse kaasjes 

Relatiegeschenken 
Cadeaubonnen 

Kwaliteit, vers en voordelig 

Kaashandel D. Lok 

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! 

Van der Leeplein 8 – Aarlanderveen – 0172 573055 – dik-lok@hotmail.com 

 

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51   2461 GC  Ter Aar   Telefoon 0172 - 603787
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Maandag 19 maart 
Kaarten in de speeltuin aanvang 
19:30 uur

Woensdag 21 maart
Gemeenteraadsverkiezingen

Vrijdag 23 maart 
Zwerfvuil opruimactie 
Basisschool De Viergang

Zondag 25 maart
Vanaf 11:00 uur open dag Tennis 
Club Aarlanderveen. 

Vrijdag 30 maart
Kinderbingo in de speeltuin.  
van 18.30 uur tot 20.00 uur
-
Klaverjassen bij SVA in de 
kantine, aanvang 20:00 uur

Zaterdag 31 maart
Paasbrunch voor de kinderen  
Speeltuin 10:30 tot 12:30 uur. 

Vrijdag 6 april
Samen kokkerellen, samen 
smullen  Start eten om 17:30 uur
Wees op tijd aanwezig

Dinsdag 10 april
W.L.T.O. klaverjassen bij Studio 
Oosterman. Aanvang 20:00 uur

Vrijdag 13 april
Klaverjassen bij SVA in de 
kantine, aanvang 20:00 uur

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 28 maart
Woensdag 11 april

Bestuursvergadering
Maandag 18 april

Redactievergadering
Woensdag 4 april

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 14 april

Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 2 april

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

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen

Agenda

Jaarvergadering Belangenvereniging
Maandag 26 maart, Het Oude Rechthuis, 

aanvang 20:00 uur.

Koningsdag vrijdag 27 april
Zal weer bestaan uit:

Optocht met DSS
Samen ontbijten

Kinderspelen
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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



Maart 2018 7

Van de bestuurstafel

IJspret:
Wij willen het bestuur en de 
vrijwilligers van de tennisclub 
TCA en de ijsvereniging Nooit-
gedacht en de Aarlanderveen-
se Brandweer complimenteren 
met de snelheid waarmee op de 
twee tennisvelden een mooie ijs-
baan werd aangelegd. De brand-
weer kon dezelfde dag al water 
op de tennisbaan spuiten en op 
28 februari  kon iedereen, jong 
en oud het ijs op. Het was ook 
de koudste nacht sinds 100 jaar. 
Veel kinderen en ouders heb-
ben tijdens de voorjaarsvakantie 
van de ijspret genoten dankzij 
de inzet van een beperkt aantal 
vrijwilligers.  Hulde voor de vrij-
willigers. U weet waarom vrij-
willigers in Aarlanderveen  niet 
betaald worden?  Omdat ze on-
betaalbaar zijn.

Twee keer stemmen!:
Vergeet niet om op woensdag 
21 maart een persoon te kiezen 

voor de Alphense gemeente-
raad, maar ook te stemmen voor 
of tegen de wet op de AIVD. U 
heeft deze keer twee aparte 
stempassen gekregen. De twee-
de is voor het raadgevend refe-
rendum. 

Uitnodiging Algemene leden-
vergadering:
Op maandag 26 maart is de alge-
mene ledenvergadering van de 
Belangenvereniging om 20:00 
uur bij Café Vergeer.  Zie de agen-
da op de volgende bladzijde.  

Vorig jaar waren er 23 leden aan-
wezig. Komt nu allen. Vertegen-
woordiging van de Gemeente 
Alphen is aanwezig. We spreken 
over bouwplannen in Aarlander-
veen en  een toekomstvisie op 
Aarlanderveen.

Het financieel jaarverslag wordt 
besproken en in de Belangenaar 
van April gepubliceerd.
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Agenda jaarvergadering

te houden op maandag 26 maart 2018
om 20.00 uur in het Oude Rechthuis

1. Ingekomen stukken inzake deze vergadering 
2. Notulen vorige jaarvergadering en verslag Secretaris
3. Verslag portefeuille wijkbeheer
4. Verslag portefeuille wonen
5. Verslag penningmeester en verslag kascommissie (Marco Hijman 

en Aad Lubbe)
6. Aanvulling bestuur:  Voorgedragen worden: Rob Groenestein en 

B. Zonneveld
Pauze
7. Presentatie plannen woningbouw voetbal
8. Top 5 Prioriteiten voor Aarlanderveen
9. Toetsen van dorpsvisie 2012 aan huidige situatie (BVA)
10. Invitatie voor deelname aan ontwikkeling  visie op Aarlanderveen 

(Gemeente)

Het bestuur
Annette, Frank, Rob, Jordi, Boris, Herman

U bent van harte welkom op deze zeer informatieve avond. 

Belangenvereniging Aarlanderveen
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Jaarverslag 2017

Jaarverslag en Notulen jaarvergadering Belangenvereniging Aar-
landerveen 27 Maart 2017

Aanwezig: 
Herman de Jong  (voorzitter en tijdelijk penningmeest)
Jordi Wijfje    (bestuurslid woonbeleid)
Marco de Jong   (bestuurslid, IT, redactie, aftredend 2017)
Frank van der Salm   (bestuurslid wijkbeheer)
Annette Hijman   (secretaris)
23 leden
1 afgevaardigde van de gemeente

Jaarverslag
Zaken die in 2017 speelden:

Streetprint
Afgelopen juni is de Dorpsstraat 
opgeknapt, er zijn reparaties ge-
daan aan het asfalt en daarna is 
er een nieuwe ‘streetprint’ aan-
gebracht.

Oplaadpalen
In de Dorpsstraat (bij Jeugd-
haven) is recent de 1e oplaad-
paal voor elektrische auto’s 
geplaatst. Wanneer er meer 
vraag komt uit het dorp zal de 
gemeente extra palen plaatsen.

Compostactie
Voor het eerst dit jaar (17 maart) 
heeft de gemeente Alphen aan 
den Rijn in de kernen (Aarlan-
derveen, Zwammerdam etc), de 
mogelijkheid geboden om ‘gra-

tis’ compostzakken af te halen, 
deze actie is in samenwerking 
met DSS tot stand gekomen. 
Bij herhaling zal volgend jaar 1 
van de andere verenigingen ge-
vraagd worden om mee te doen.

N231
De N231 gaat een grote opknap-
beurt tegemoet. De startdatum 
is echter vertraagd. De planning 
op dit moment is, dat de werk-
zaamheden aan en vervangen 
van ‘kunstwerken’ eind 2018 of 
2019 zullen plaatsvinden. Een 
definitieve datum is nog niet be-
kend.

Speelbos
Helaas is er maar weinig progres-
sie gemaakt met het speelbos. 
Het initiatief speelbos (groen-
strook tussen N231 en Jacob van 
Damstraat), ligt al geruime tijd 
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Jaarverslag 2017

bij de provincie. We zijn nu aan 
het lobbyen voor hun medewer-
king.

Blikvanger
Vanuit een burgerinitiatief zijn 
we aan het bekijken of het mo-
gelijk is om minimaal 1 blikvanger 
te plaatsen aan de machineweg/
Korteraarseweg om zo de grote 
hoeveelheid zwerfafval tegen te 
gaan.

Bestuurssamenstelling
Afgelopen zomer hebben we af-
scheid genomen van Marco de 
Jong als bestuurslid en redactie-
lid omdat Marco is verhuisd naar 
Alphen ad Rijn. We willen Marco 
nogmaals bedanken voor zijn in-
zet en enthousiasme. Geduren-
de het najaar hebben we ook 2 
aspirant bestuursleden mogen 
verwelkomen, Rob Groenestein 
en B. Zonneveld. Tijdens de jaar-
vergadering zullen zij voorge-
dragen worden als bestuurslid. 
Helaas zijn beide niet beschik-
baar voor de functie van pen-
ningmeester, hier hebben we 
dus nog steeds een vacature.

Notulen 2017
1. Opening
De jaarvergadering vond plaats 
in Het Dorpshuis en werd stipt 

20.00 uur afgetrapt door onze 
voorzitter Herman de Jong. In 
de zaal waren 23 geïnteresseer-
den aanwezig.

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

3. Uitleg 20Ke contouren
Anthony Nieland is werkzaam 
bij de gemeente Alphen aan den 
Rijn en o.a. verantwoordelijk 
voor de ruimtelijke ontwikke-
ling in Aarlanderveen. Met be-
hulp van een grote satellietkaart 
heeft Anthony voor de aanwezi-
gen duidelijk uiteengezet wat de 
20 Ke-contour betekent voor de 
woningbouwmogelijkheden in 
Aarlanderveen. Na de uitleg kwa-
men er verscheidene vragen uit 
het publiek m.b.t. woningbouw 
in Aarlanderveen. De handha-
ving van de 20 Ke-contour en de 
provinciale kroonjuweelstatus 
maakt het er niet makkelijker 
op. Anthony durfde voorzich-
tig te melden dat hij verwacht 
dat er goed met de provincie te 
praten valt als ook daar het op-
gewaaide stof van alle verande-
ringen is neergedaald. Tijdens 
de vergadering was er algemene 
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consensus over het gegeven dat 
Aarlanderveen doelgerichte wo-
ningbouw nodig heeft. Deze me-
ning werd niet door elke indivi-
duele aanwezige gedeeld, en er 
is dan ook noodzaak om als Be-
langenvereniging kritisch te blij-
ven kijken naar onze standpun-
ten, en deze ook met voldoende 
onderzoek te onderbouwen.

4. Status prioriteitenlijst 2016
De status van de prioriteitenlijst 
werd behandeld. Voor details zie 
het jaarverslag van de secretaris

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

6. Jaarverslag van het wijkbe-
heer
In 2016 is de rol van de Belan-
genvereniging m.b.t. wijkbe-
heer enigszins veranderd en 
Frank van der Salm heeft hier 
dan ook verslag van gedaan. 
De gemeente heeft een uitge-
breid meldsysteem opgezet om 
meldingen vanuit de wijk op te 
vangen. Dit blijkt in vele gevallen 
goed te werken, maar is nog niet 
feilloos zoals enkele opmerkin-
gen vanuit de zaal ook bevestig-
den. Met het ingaan van dit ini-
tiatief vanuit de gemeente is de 

Belangenvereniging op dit vlak 
dan ook ietwat op een zijspoor 
gezet. Dit is wat ons betreft ui-
teraard geen probleem, als het 
maar goed gebeurd.

7. Jaarverslag van de penning-
meester & 8. Verslag van de 
kascontrolecommissie & 9. Be-
noeming van de nieuwe kascon-
trole commissie
Voorzitter Herman de Jong is 
afgelopen jaar met de financi-
en van de Belangenvereniging 
in de weer geweest. Hier bleek 
een behoorlijke achterstand te 
zijn ontstaan na de overdracht 
van de vorige penningmeester. 
Herman heeft zich ingezet om 
alle cijfers boven water te halen 
en heeft de jaarverslagen en de 
begroting rond gekregen. Er is 
enkel nog een achterstand op 
de contributie die opgehaald 
moet worden huis aan huis. 
Vanuit de kascommissie kwam 
er een vraag m.b.t. de kosten 
voor het opknappen van de mu-
ziektent. Het bestuur heeft kun-
nen verduidelijken dat er ruim 
7000 Euro buiten de boeken is 
gebleven door een donatie van 
het Rabobank fonds en de ge-
meente Alphen aan den Rijn di-
rect aan de aannemer. Na deze 
aanvulling ging de kascommissie 

Jaarverslag 2017
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Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele, religieuze en 
eigentijdse uitvaarten en staan garant voor een verzorgde, 

correcte en stijlvolle uitvoering. Sinds kort verzorgt  
Engelen & Spoor Uitvaartverzorging ook uitvaarten in 

Alphen aan den Rijn en de omliggende dorpen.

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

U KUNT ONS 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BEREIKEN: 
INFO@ENGELENENSPOOR.NL - WWW.ENGELENENSPOOR.NL

PRINS BERNHARDLAAN 4, 2405 VZ ALPHEN AAN DEN RIJN
(0172) 709 000
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akkoord met het jaarverslag van 
2015, 2016 en de begroting van 
2017. De kascommissie voor 2017 
zal bestaan uit Marco Hijman en 
Aad Lubbe.

10. Bestuurssamenstelling
Binnen het bestuur is nog steeds 
een vacature voor penningmees-
ter, er is onder de aanwezigen 
geen vrijwilliger om deze func-
tie op te pakken. In de loop van 
het komend jaar zal Marco de 
Jong zijn taken neerleggen ivm 
zijn verhuizing buiten Aarlander-
veen. Binnen het bestuur zal dan 
ook gezocht gaan worden naar 
een vervanger voor zijn taken 
(met name IT beheer en redactie 
Belangenaar).

11. Prioriteitenlijst 2017
Voor de nieuwe prioriteitenlijst 
stelt Herman de Jong de vraag 
of er vanuit de aanwezigen idee-
en zijn, wat komend jaar op de 
agenda van de belangenvereni-
ging moet staan:
Kookclub, BVA is door Tom in 
de Buurt benaderd of er geen 
interesse is om een kookclub te 
starten. Dit idee krijgt bijval van-
uit de zaal. Er melden zich direct 
vrijwilligers aan om hieraan mee 
te helpen.

Whatsapp buurtpreventie app 
wordt geopperd. Aanwezige 
van de buurtpreventie melden 
dat zij er over nadenken, maar 
dat er weinig aanleiding voor is 
(weinig inbraken).

Meer duidelijkheid in de toewij-
zing van huurwoningen, komen 
de doelgroepen wel in de juiste 
woningen? Het woningzoeken-
de bestand zou dan ook geüp-
datet moeten worden.

Er ligt veel zwerfvuil. Is er een 
mogelijkheid om een blikvanger 
te plaatsen?

12. Rondvraag
Het Noordeinde is een 30km 
zone, maar hier wordt hard ge-
reden en de kruising is ook ge-
vaarlijk?

Antwoord vanuit het bestuur: 
De kruising is 4 jaar geleden he-
lemaal aangepast, en het is het 
maximaal haalbare zoals het nu 
is als gevolg van de draaicirkel 
van vrachtauto’s.

13. Sluiting
Herman de jong bedankt alle 
aanwezigen en sluit de vergade-
ring

Jaarverslag 2017
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NL Doet 2018

Erica doet het vanuit haar hart.

De handen uit de mouwen ste-
ken, wat doen voor een ander. Op 
9 en 10 maart organiseerde ‘NL-
doet’ de grootste vrijwilligers-
actie van Nederland. Iedereen 
werd uitgenodigd om de handen 
uit de mouwen te steken. Waar-
om zou je dat eigenlijk doen, iets 
doen voor een ander? Erica van 
Wijngaarden (42) vrijwilligster 
bij Participe, vertelt.

‘Ik wilde mij nuttig maken, en 
iets voor anderen kunnen bete-
kenen en besloot vrijwilligers-
werk te gaan doen.’ Dit idee en 
verlangen kwam spontaan uit 
Erica zelf. ‘Ik dacht, als ik ooit 
zelf in zo’n situatie kom dat ik 
hulp nodig heb, dan hoop ik dat 
iemand dat ook voor mij doet. 
Toevallig kwam ik in het lokale 
nieuwsblad een advertentie te-
gen van Participe met een op-
roep voor vrijwilligers.’

Gewoon doen
Enige tijd later zat ze aan tafel 
met Thécla Ammerlaan (Mantel-
zorgconsulent bij Participe) ‘Het 
gesprek was direct heel open 
en duidelijk. Thécla vertelde mij 
over een concrete hulpvraag 
waar ik mij voor in zou kunnen 

zetten. Namelijk het ontlasten 
van een echtgenote die als man-
telzorger voor haar man zorgt 
met de ziekte van Parkinson.’ 
Toen bedacht Erica wel dat ze 
daarmee een verplichting aan-
gaat. ‘Mensen rekenen op je bij 
dit soort vrijwilligerswerk. Het 
is toch een soort verbintenis. 
Na een maand belde Thécla om 
te kijken hoe ik erin zat. En heb 
ik besloten om het gewoon te 
doen.’

De kleine dingen
Inmiddels is Erica al tweeënhalf 
jaar één dagdeel per week vrij-
williger bij het betreffende echt-
paar. Ze hebben een band met 
elkaar opgebouwd. 'Het klinkt 
cliché, maar het zijn de kleine 
dingen die het doen. De glim-
lach die meneer op zijn gezicht 
krijgt als hij me ziet, maar ook 
zijn vrouw die verse jus d’orange 
perst voor als we terugkomen 
van de wandeling. Het zijn hele 
simpele dingen, maar het is heel 
erg lief.’

Erica gaat graag op bezoek – het 
is gezellig. ‘Hoewel meneer lang-
zaam wat achteruit gaat en zijn 
gesteldheid erg wisselt, gaan we 
altijd wandelen met de rolstoel. 
Alleen als het heel slecht weer is, 
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wordt het een autoritje – waar 
hij ook zichtbaar van geniet.’ Net 
als Erica: ‘Ik doe het vanuit mijn 
hart en het gevoel dat je voor 
een ander klaar wilt staan.’

Doe mee
Zet u ook in als vrijwilliger. Vrij-
willigerswerk kunt u zowel soms 

als regelmatig doen. Structurele 
klussen staan op de vacature-
bank van www.tomindebuurt.
nl/vrijwilligers. Vrijwilligersklus-
sen zijn makkelijk te vinden via 
We Helpen (www.helpen.nl)

NL Doet 2018
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NL Doet in Aarlanderveen 2018
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In week 13, van 26 maart tot 31 
maart zal weer de landelijke ZOA 
collecte gehouden worden. Ook 
dit jaar zal speciaal uw aandacht 
gevraagd worden voor de hon-
gersnood die zich aandient met 
name in Zuid Soedan. De levens 
van duizenden mensen worden 
bedreigd door de geweldige 
droogte die daar heerst. Mede 
door instabiliteit van de regerin-
gen is het leven van miljoenen 
mensen in gevaar. Door samen-
werking met andere hulporgani-
saties worden nu acties opgezet 
om gezamenlijk deze problemen  
aan te pakken. ZOA is daarbij een 

van de partners . Ook in Oegan-
da  is ZOA betrokken bij de vluch-
telingen  die ontheemd trachten 
te overleven. Er is heel veel geld 
nodig maar ook uw  betrokken-
heid met  gebed. Mogen we ook 
dit jaar weer rekenen op uw bij-
drage om van uw rijkdom te de-
len met verschoppelingen van 
deze aarde? De collectanten  van 
ZOA komen graag bij u langs. 

Vorig jaar mochten we het mooie 
bedrag overmaken van € 750.00    
Namens het team van collectan-
ten P.  de Jong

Vooraankondiging collecte voor ZOA 2018

 
        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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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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54e 3-Molenloop!

Op Tweede Paasdag, 2 april a.s. 
organiseert de Aarlanderveense 
molenloopcommissie in samen-
werking met Alphense Atletiek 
Vereninging (AAV'36) de 54e 
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 op de 
lange afstanden een netto-tijd 
achter hun naam. 

Van de 533 deelnemers in 2017 
kwamen er 73 uit Aarlanderveen, 
waarvan 46 kinderen.

Ook nu zal er weer gestreden 
gaan worden om het Aarlander-
veens Kampioenschap. Op alle 
afstanden zijn er prijzen te ver-
dienen voor de eerst aankomen-
de Aarlandervener(ster). We 
hopen dan ook op veel belang-
stelling uit het Dorp van zowel 
deelnemers als toeschouwers.  

Na het succes van voorgaan-
de jaren is  er voor de kinderen  
weer  een springkussen ed. aan-
wezig.

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

Natuurlijk kan dit op de dag zelf 
ook vanaf 9.30 uur in het Dorps-
huis. De inschrijfgelden zijn €2,50 
voor de kinderen en €5,00 of 
€7,00 voor de andere afstanden. 
(afhankelijk van de herinnering)

De opbrengsten komen zoals ie-
der jaar ten goede aan het Dorp. 
Na afloop kan iedereen die de 
finish bereikt heeft een fraaie 
herinnering afhalen in het Dorps-
huis. 

Voor meer informatie, inschrij-
ven en uitslagen enz. kunt u te-
recht op www.Driemolenloop.nl

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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ZONDAG 

25 MAART 
VANAF 11 UUR STAAT 

DE KOFFIE KLAAR!! 

OPEN DAG 
MAAK KENNIS MET 
ONZE GEZELLIGE 

VERENIGING!! 
VOOR JONG TOT EN MET OUD 
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IJsbaan op het Tennispark

Het begon op dinsdag 20 febru-
ari met een berichtje in de toer-
nooicommissie-app van TCA. 
“Vrieskou op komst in de voor-
jaarsvakantie! Zou een ijsbaan 
mogelijk zijn?” Binnen 2 uur tijd 
was een eerste groep vrijwilli-
gers al in touw om de tennisba-
nen gereed te maken, spullen bij 
elkaar verzamelen, mensen op 
te trommelen om mee te helpen 
en een plan van aanpak maken. 
Woensdag en donderdag is er 
met alle macht gewerkt om de 
tennisbaan om te toveren naar 
ijsbaan. Leden van IJsclub Nooit-
gedacht en de vrijwillige brand-
weer van Aarlanderveen waren 
hierbij onmisbaar.
Toen begon het grote wachten, 
wachten en nog meer wachten. 

Maandag was het ijs niet goed 
genoeg dus nog 2 keer de hulp 
ingeroepen van de brandweer 
om meer water op de baan te 
spuiten. Dinsdag was het nog 
niet goed genoeg dus nog meer 
water op de baan. Maar toen 
werd het woensdag en YES! 
Het had ’s nachts eindelijk hard 
genoeg gevroren en er lag een 
fantastisch mooie ijsbaan op het 
tennispark. Veel kinderen en hun 
ouders stonden om 10.00 uur al 
op het ijs en kon er naar harten-
lust geschaatst en geijshockeyd 
worden. Ook de 3 dagen daarna 
hebben we genoten van een su-
pergladde ijsvloer. Op donder-
dag konden we genieten van 
spelletjes die de ijsclub had ge-
organiseerd. Kinderen konden 
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ringsteken, sjoelen, curling spe-
len en meedoen aan een echte 
schaatsles. Tijdens alle schaats-
uren was er lekkere warme cho-
colademelk, glühwein, soep, 
rookworsten, tosti’s, chips en 
snoepjes te verkrijgen in de war-
me kantine. 

Bij het schrijven van dit stukje kij-
ken we terug op 4 fantastische 
ijspretdagen waarbij iedereen 
zorgde voor een gezellige, war-
me sfeer op ons ijs-/tennispark. 
We kunnen het niet vaak ge-
noeg zeggen maar dit alles was 
niet mogelijk geweest zonder de 
inzet van veel enthousiaste vrij-

willigers, IJsclub Nooitgedacht 
en in het bijzonder de vrijwillige 
brandweer van Aarlanderveen! 
Iedereen die zich heeft ingezet 
ontzettend bedankt!!! Maar ook 
de enthousiaste bezoekers heb-
ben deze dagen tot een enorm 
succes gemaakt. Ook jullie be-
dankt!!

Nu maken we ons bij TCA op 
voor de start van het nieuwe 
tennisseizoen. Aan de tennis-
banen zal groot onderhoud ge-
pleegd worden voor het volgen 
van tennislessen, competitie 
spelen, toernooien en lekker 
vriendschappelijk met elkaar 

IJsbaan op het Tennispark
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tennissen. Het nieuwe tennis-
seizoen zal geopend worden op 
25 maart. Op deze dag kunnen 
leden maar ook niet-leden gezel-
lig met elkaar komen tennissen. 
Dus hou je van sportief bezig 

zijn en ben je nieuwsgierig naar 
ons tennispark kom langs op 25 
maart!! 

Sportieve groet,
TC Aarlanderveen

IJsbaan op het Tennispark
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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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Speeltuin Nieuws

Vrijdagavond 30 maart kinder-
bingo. We beginnen om 18.30 
tot 20.00 uur. De entree is €2,50 
voor leden en €3,00 voor niet 
leden. Hiervoor krijg je 4 bingo 
rondjes 1x snoep 1x chips en 1x 
drinken in de pauze.

Zaterdag is er een paasbrunch 
voor de kinderen. Om 10.30 wor-
den de kinderen verwacht en 
om 12.30 is het weer afgelopen. 
Kosten zijn €4,00 voor leden en 
€5,00 voor niet leden.

Opgeven kan via de mail jeugd-
commissie@speeltuinaarlander-
veen.nl

Op woensdag 11 april is er een 
kindermiddag in de speeltuin. 
We beginnen om 14.30 uur en 
om 16.00 uur is het weer afgelo-
pen. Entree is voor leden € 2,00 
en € 2.50 voor niet leden.

Zaterdag 14 april is er weer het 
jaarlijkse schaapscheerder feest. 
Met een gezellige braderie met 
bekende en nieuwe kraampjes. 
Ook is er weer een verloting 
met leuke prijzen. Voor de kin-
deren is er een knutseltafel. En 
voor de inwendige mens wordt 
ook gezorgd, koffie, thee met 
gebak, diverse broodjes en pan-
nenkoeken voor de kinderen. En 
natuurlijk is onze schaapscheer-
der Jan Clemens er ook weer om 
de schaapjes van hun jas te ont-
doen. Kom ook op deze gezelli-
ge dag. U bent welkom van 10.30 
uur tot 15.00 uur.

Groeten van het activiteitenteam

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



26 Maart 2018

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 2018
4 dagen feest tijdens het pinksterweekend

18 t/m 21 mei

Vrijdagavond 18 Mei

The Partysquad & 
The Dark Raver

Zaterdagavond 19 mei

De Ski Hut “on tour” & 
Helemaal Top & 
John De Bever

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

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

Zondagavond 20 Mei

De Dijk

Maandag 21 mei

Familiedag
met o.a. het grote 
volleybaltoernooi
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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.

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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Zwerfvuil opruimactie De Viergang

23 maart Zwerfvuil opruimactie 
Basisschool De Viergang.

Zwerfvuil in Aarlanderveen …., 
beetje jammer.  We wonen in 
zo’n mooie groene omgeving 
en dan is het zonde als er over-
al troep in de bermen ligt. Daar-
naast is het schadelijk voor mens 
en vooral voor dieren, zoals 
onze koeien in de wei die gema-
len blikjes in hun voer krijgen. 

Elk jaar gaan de kinderen van Ba-
sisschool De Viergang op pad om 
vuil te prikken samen met de Be-
langenvereniging, de gemeente 
Alphen aan den Rijn en de IVN.  
Op vrijdag 23 maart is het weer 
zo ver. Dit jaar gaan groep 1 t/m 

3 er op uit. Die zullen hoofdzake-
lijk ‘het rondje’ doen.

Wie het leuk vindt om te komen 
helpen is welkom, al is het maar 
een uurtje. Hoe meer zielen hoe 
meer plezier en hoe schoner het 
resultaat. Wij zorgen voor het 
materiaal, je krijgt een knijp stok 
dus bukken is niet nodig en je 
krijgt ook geen vieze handen.

Doe je mee? We starten vrijdag 
de 23e rond 10 uur bij Basis-
school De Viergang.

Groene groet, Belangenvereni-
ging Aarlanderveen & Basisschool 
de Viergang

Buiten bewegen voor kinderen

Het buitenspelen van kinderen 
is een belangrijk speerpunt van 
de gemeente Alphen aan den 
Rijn. Buitenpret is de ideale stap-
steen om kinderen naar buiten 
te halen. Spelenderwijs maken 
zij kennis met sport & bewegen, 
cultuur, gezonde voeding en na-
tuur. De activiteiten van Buiten-
pret zijn laagdrempelig toegan-
kelijk voor kinderen in Alphen 
aan den Rijn.

Voor wie?
Op locatie spelen we in groepen 
van 4 tot en met 8 en van 9 tot 
en met 12 jaar.

Waar en wanneer?
Van 7 maart tot en met 11 april 
zijn wij iedere woensdag van 
14:00 – 16:00 te vinden bij de 
speeltuin.
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Zon op Aarlanderveen?
In de vorige Belangenaar had 
ik een stuk geschreven over de 
mogelijkheid om in Aarlander-
veen een zonnepanelen-project 
te starten waarbij de panelen 
door inwoners, verenigd in een 
coöperatie, aangeschaft worden 
en op een groot dak van een an-
der worden gemonteerd. Met 
dit bericht wil ik aangeven wat 
de voortgang is en welke reac-
ties er zijn binnen gekomen.

Nog even een opfrisser t.a.v. 
het model: bewoners investe-
ren samen in zonnepanelen op 
een groot dak in de buurt van 
waar ze wonen en vormen een 
coöperatie. Sinds 2014 maken 
ze gebruik van de postcoderoos-
regeling of de regeling verlaagd 
tarief voor collectieve opwek. 
De Zon op –coöperaties vormen 
samen een landelijke coöperatie 
Zon op Nederland (www.zonop-
nederland.nl) . Deze ondersteunt 
bij de projectontwikkeling en ex-
ploitatie. 

Nadat de vorige Belangenaar uit 
kwam, heb ik een aantal reac-
ties gehad
Een tweetal inwoners van Aar-
landerveen hebben aangegeven 
dat zij wel in de initiatiefgroep 

plaats willen nemen maar graag 
wel meer informatie zouden 
hebben t.a.v. het werk hierom-
trent. Ik heb inmiddels contact 
met het project ‘Zon op Woer-
dense Verlaat’ zodat we daar de 
benodigde informatie op kun-
nen halen;

Er zijn 2 dakeigenaren die moge-
lijkheden zien om bij hen  zonne-
panelen te plaatsen. Wat ik in an-
dere projecten lees, is dat over 
het algemeen één van de lastig-
ste onderdelen van het project, 
dus dat er al 2 mogelijke locaties 
zijn, is heel fijn;

Er zijn in ieder geval al 3 geïnte-
resseerden in het aanschaffen 
van zonnepanelen, waaronder 
ik zelf. Een aantal vragen die 
spelen zijn: hoe zit het met de in-
vestering en hoe wordt de opge-
wekte stroom verrekend (bv sal-
deringsregeling?). Wat gebeurt 
er als je gaat verhuizen? Hoe 
wordt geborgd dat het juiste be-
drag verrekend wordt? Moet ik 
overstappen van energiemaat-
schappij?

Het is gebruikelijk dat een initi-
atiefgroep met ondersteuning 
van Zon op Nederland infor-
matieavonden voor geïnteres-

Zon op Aarlanderveen? (2)
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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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seerden organiseert. Op deze 
avonden worden alle vragen be-
antwoord. Uiteindelijk moet het 
voor alle deelnemers duidelijk 
zijn wat het project in houdt.

Om alvast bovenstaande vragen 
te beantwoorden
Investering en verrekening: De 
energiebelastingvrijstelling van 
15 jaar vormt het verdienmodel 
voor de deelnemers. Niet de 
salderingsregeling zoals bij zon-
nepanelen op het eigen dak. 
Na afloop van een opwekjaar 
stelt de coöperatie vast hoeveel 
geproduceerde stroom er aan 
elke deelnemer in het project is 
toe te schrijven. Via de energie-
maatschappij van de deelnemer 
wordt het jaarlijkse belasting-
voordeel verrekend. Daarnaast 
wordt de elektriciteit die de ge-
zamenlijke installatie opwekt 

door de coöperatie verkocht 
aan een energiebedrijf. De coö-
peratie sluit hiervoor een over-
eenkomst met een energiebe-
drijf waarin de afspraken over 
onder meer de prijs (teruglever-
vergoeding) zijn vastgelegd. De 
opbrengsten hieruit gebruikt de 
coöperatie voor de exploitatie 
van de installatie. Wat vervol-
gens overblijft, vloeit ook terug 
naar de deelnemers.

Verhuizen
Bij verhuizen binnen de PostCo-
deRoos (2445 en aanliggende 
postcodes) verandert er niets. 
Bij verhuizen buiten de Post-
CodeRoos zal het recht op aan-
spraak op verrekening verkocht 
moeten worden aan een (nieu-
we) deelnemer van het project 
of aan de nieuwe eigenaren van 
het huis dat verkocht wordt.

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!

Zon op Aarlanderveen? (2)
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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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Borging verrekening 
De opgewekte elektriciteit 
wordt op de opweklocatie inge-
voed op het net. Hiervoor wordt 
door de netbeheerder een apar-
te aansluiting geplaatst, waar-
door alleen energie wordt terug 
geleverd aan het elektriciteits-
net. Er wordt ook een aparte 
meterkast geplaatst waar de 
zonnepaneleninstallatie en deze 
aansluiting aan elkaar worden 
verbonden. In de jaarlijkse le-
denvergadering wordt het reilen 
en zeilen van de coöperatie be-
sproken.

Energiemaatschappij 
Er zijn eenaantal energiemaat-
schappijen die actief meewer-
ken aan de PostCodeRoos-pro-
jecten van Zon op Nederland. Dit 
zijn momenteel GreenChoice, 
Qurrent, OM/DE Unie en Engie. 
Bij lidmaatschap van deze maat-
schappijen hoeft de deelnemer 
zelf niets te regelen en loopt 
verrekening direct via de coöpe-
ratie. Een (momenteel) 11-tal an-
dere energieleveranciers (waar-
onder Nuon, De Nederlandse 
Energiemaatschappij en Eneco) 
geven aan mee te willen werken 
aan de PostcodeRoos-regeling. 
Bij deze leverancier moet u als 
lid zelf regelen dat u uw korting 

verrekend krijgt. De coöperatie 
verzorgt hiertoe de benodigde 
opgave.

Ik hoop met dit bericht weer 
meer duidelijkheid te hebben ge-
geven over dit initiatief. Na het 
gesprek met het project Zon op 
Woerdense Verlaat is het de be-
doeling dat er in Aarlanderveen 
een informatieavond georgani-
seerd wordt zodat er gerichter 
en meer informatie verstrekt 
kan worden. Via de website 
www.zonopnederland.nl kunt u 
ook meer informatie vinden.

Via de Belangenaar wordt u daar-
over verder geïnformeerd.  In de 
tussentijd staat het u vrij mij te 
e-mailen voor vragen en opmer-
kingen. En uiteraard verneem ik 
graag of u ook mogelijk geïnte-
resseerd bent om deel te gaan 
nemen (evt. als dakeigenaar). 
Aanmeldingen voor de initiatief-
groep zijn ook zeer welkom! 

Met vriendelijke groet,
Erwin de Graaf
Maarten Bogaardhof 5 
Erwindegraaf@hotmail.com

Zon op Aarlanderveen? (2)
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Vertel eens iets over jezelf:
Ik ben de oudste van een ge-
zin van drie (geboren in 1987 in 
Nieuwkoop). Op mijn 13e ben ik 
met mijn ouders hierheen geko-
men. Mijn ouders hebben op het 
Zuideinde een boerderij (melk-
veehouderij). Op onze oude 
boerderij wordt door Stichting 
de Zevensprong recreatie geor-
ganiseerd (VVV kantoor, zaal-
verhuur, kunstateliers en een 
restaurant). Het land is moeras 
geworden en wordt als wandel-

gebied gebruikt. Na mij zijn er 
nog twee jongere zusjes gebo-
ren (Corina in 1990 en Martine in 
1993). Martine woont sinds kort 
in Ter Aar maar wil graag weer 
terug naar Aarlanderveen. We 
hebben goed contact en houden 
van gezelligheid met de fami-
lie en met vrienden. Zo hebben 
we 2x per jaar een familiebijeen-
komst met alle Koole neven en 
nichten (zo’n kleine 30 perso-
nen) en dit wordt elke keer door 
iemand anders georganiseerd.

Het doorgeef stokje, Maries Koole

Maries en zijn vriendin Pasqual
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Ik woon samen met mijn vrien-
din Pasqual (29 jaar). We woon-
den beide op het Zuideinde zo’n 
500 meter uit elkaar, maar daar 
waren we elkaar nog nooit be-
wust tegengekomen. Op een 
verjaardag van gezamenlijke 
vrienden hebben we elkaar voor 
het eerst ontmoet. Daarvandaan 
heb ik haar een lift naar huis ge-
geven en hebben we telefoon-
nummers uitgewisseld. We zijn 
nu al bijna 10 jaar samen.

Wat voor werk doe je?
Ik zit in de IT (software ontwik-
keling) en werk al 5 jaar in Lei-
den bij een klein bedrijfje dat 
onderdeel is van Petrofac (een 
Brits bedrijf in olie en gas). Tij-
dens mijn studie HBO informa-
tica aan  de Haagse Hogeschool 
heb ik hier mijn afstudeerstage 
gedaan. Daarna kon ik gelijk in 
vaste dienst komen. Tijdens mijn 
stage had ik een stuk software 
ontwikkeld (een kaart-lees-sys-
teem waarin iedere medewerker 
via zijn plastic kaart een over-
zicht krijgt van al zijn certifica-
ten). Dit is toen ook vrij snel in 
productie genomen. Wij houden 
ons dagelijks bezig met de soft-
ware van een personeelspakket 
gericht op de veiligheid van me-
dewerkers. Dit systeem checkt 

of een medewerker aan de juiste 
competenties en certificaten 
voldoet die noodzakelijk zijn 
voor de vereiste veiligheid. Wat 
de vereiste veiligheid is hangt af 
van de locatie van het boorplat-
form maar ook onder welke vlag 
deze kan varen. In deze branche 
zijn de veiligheidseisen uiterst 
streng. Wanneer iemand niet 
aan de eisen voldoet kan dat 
ernstige consequenties hebben 
en kan zelfs het sluiten van een 
boorplatform tot gevolg heb-
ben. Op mijn werk gebruiken wij 
grotendeels Microsoft metho-
den en technieken om software 
te realiseren.

Wat vind je het leukste aan je 
werk?
Lastige technische problemen 
oplossen en daar analyses op 
los laten en met vaak eerst korte 
(snel oplossen) en lange termijn 
(structureel) oplossing komen. 
Dit werk wordt alleen maar com-
plexer want bijvoorbeeld door 
de komst van tablets en mobie-
le telefoons, moet alles steeds 
sneller en lichter zijn. Ik ben in-
middels het eerste aanspreek-
punt geworden van ons team 
dat bestaat uit 4 ontwikkelaars 
en 1 tester. Ik heb ook al een aan-
tal van onze klanten kunnen be-

Het doorgeef stokje, Maries Koole
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zoeken in Dubai en Amerika wat 
ik heel gaaf vond.
In mijn vakgebied is het belang-
rijk dat je bij blijft met de nieuw-
ste ontwikkelingen. Ik probeer 
dan in mijn eigen tijd veel te le-
zen en aan de slag te gaan met 
nieuwe software ontwikkel 
technieken en talen. 

Wat weten we nog niet van je? 
Bij de club ‘Samen Kokkerellen 
Samen Eten’ werk ik als vrijwilli-
ger. Via Pasqual kwam de vraag 
naar vrijwilligers bij me. Zij had 
met Herman contact omdat zij 
werkt als vrijwilliger bij het bege-
leiden van Senioren in beweging 
(elke vrijdagochtend). Verder 
ben ik 2 jaar lang, vakanties en 
weekenden, heel Aarlanderveen 
door gereden als postbode tij-
dens mijn studietijd. Ik had des-
tijds de scooterwijk (dorp) en 
autowijk (buitengebieden).

Verdere hobby’s zijn online com-
puter spellen spelen, films kijken 
en nieuwe dingen proberen met 
koken. Ik sport ook regelmatig, 
er zit een sportschool in het-
zelfde gebouw als waar ik werk. 
Daar volg ik regelmatig groeps-
lessen en doe ik oefeningen.

Omschrijf Aarlanderveen in 
jouw kernwoorden:

Sociaal: leuke vrienden, tent-
feesten en kermis.

Open: zowel in contact als qua 
ruimte.

Zorgzaam: mensen staan open 
voor elkaar en kennen elkaar en 
zijn er voor elkaar.

Rustig: lekker relaxed wonen, 
geen overlast van veel auto’s, 
terwijl je toch overal dichtbij 
bent.

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?
De Belangenvereniging wil graag 
5 woningen per jaar bouwen, als 
burgemeester zou ik me daar 
graag sterk voor maken. Daar-
naast zorgen dat het hele dorp 
glasvezel internet krijgt, zodat je 
overal goede internetverbinding 
hebt. Tot slot zorgen dat we in 
heel Aarlanderveen 100% zonne-
energie krijgen, zodat we niet 
meer afhankelijk zijn van ener-
gieleveranciers maar volledig 
zelfvoorzienend zijn.

Wat mag er dan specifiek niet 
veranderen/wil je behouden:
De basisschool behouden voor 
de groei van het dorp en om ver-

Het doorgeef stokje, Maries Koole
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grijzing tegen te gaan en het ver-
enigingsleven in stand en actief 
houden, zodat Aarlanderveen 
voor altijd een gezellig en sociaal 
dorp blijft.

Het doorgeefstokje is aan jou 
doorgegeven met de vraag:
Hoe bevalt de overgang van het 
Zuideinde naar het hofje (van 
het 't Riet)? 
Nou daar gaat een heel ver-
haal aan vooraf: In februari 
2015 startte de verkoop van het 
bouwproject en toen zijn we ge-
lijk wezen kijken en waren erg 
geïnteresseerd, dus hebben we 
ons als één van de eersten inge-
schreven. 

Door omstandigheden konden 
we pas weer in augustus gaan 
kijken. We zijn toen in november 
2015 ingestapt en hebben de pa-
pieren bij de makelaar getekend. 
Vervolgens hebben we best wel 
lang moeten wachten want het 
gaat pas beginnen als 70% van de 
woningen verkocht is. Het pas-
seren bij de notaris was toen in 
februari 2016. Uiteindelijk zijn ze 
in juni 2016 gaan bouwen en zijn 
de woningen 13 maanden later 
(juli 2017) opgeleverd. Daarna 
zijn we twee maanden aan het 
klussen geweest en uiteindelijk 
konden we er de eerste week 

oktober in. Het voordeel van 
casco is dat je het precies naar je 
zin kunt maken. 

Het zien bouwen van je eigen 
huis is erg bijzonder en leuk. Dus 
het was een heel proces maar 
we hebben het erg goed naar 
ons zin. 

Beschrijf de verschillen eens:
Het verschil met onze vorige 
woning kon haast niet groter 
zijn. We hebben namelijk op 
het Zuideinde 6 jaar in een anti-
kraakwoning gewoond naast de 
ouders van Pasqual. Doordat we 
daar alleen gas, water en licht 
hoefden te betalen, hebben we 
lekker kunnen sparen en daar-
door waren we in de gelegen-
heid een huis met garage in het 
hofje te kopen. Het enige waar 
we op in moesten leveren was 
op de tuin. Zo mis ik wel het 
grasmaaien in de zomer. Ver-
der zijn we er alleen maar op 
vooruit gegaan. Het vorige huis 
was namelijk 100 jaar oud en in 
slechte staat. Er zaten scheuren 
in de muren, er was geen cv en 
één gaskachel moest het hele 
huis verwarmen, terwijl er enkel 
glas in zat. Het was vaak koud en 
het tochtte, dus weinig comfort. 
Kortom, echt een wereld van 
verschil. 

Het doorgeef stokje, Maries Koole
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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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‘s Zomers had wel veel charme 
en natuurlijk prachtig uitzicht 
en veel ruimte. Maar ’s winters 
was het een keer zelfs zo koud 
dat de leidingen gesprongen wa-
ren door de vorst. Hier is alles 
heerlijk overal egaal verwarmd. 
We vinden het ook fijn om wat 
dichter op het dorp te wonen, 
het voelt nu alsof we nog meer 
onderdeel van het dorp zijn. We 
laten op het Zuideinde een leuke 
buurt achter met fijne buren.

Ken je alle mensen op het Hofje 
al?
Er zijn hier in totaal 13 huizen ge-
bouwd en we hebben gelijk van-
af het begin van het proces con-
tact met elkaar gemaakt o.a. via 
een groepsapp. Het is een mooie 
mix van jong & oud en van Aar-
landerveeners en import. Dus ja 
we kennen iedereen al en het 
wonen hier bevalt heel goed. 
We voelden ons hier al heel snel 
thuis en hoewel het voor Pas-

qual en haar moeder wel even 
wennen was dat ze niet meer 
naast elkaar woonden, zijn we 
hier heel tevreden en heel blij 
dat we in het dorp konden blij-
ven wonen.

Waar ben je het meest trots 
op? 
Dat we al zo jong een mooi huis 
hebben kunnen kopen. Verder 
ben ik heel trots op mijn ouders 
en dankbaar dat ik dankzij hen 
een zorgeloze jeugd heb gehad. 
Lekker op de boerderij veel vrij-
heid en goede zorgen, dus niks 
tekort gekomen en veel geleerd 
en genoten. 

Aan wie geef jij het stokje door 
en met welke vraag? 
Aan Wendy Breedijk. Hoe ben je 
erbij gekomen om schaatstrai-
ning te geven en hoe haal je het 
beste uit je pupillen?

Het doorgeef stokje, Maries Koole
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Op de valreep

Terwijl niemand er meer op re-
kende kwam de winter toch nog 
met een flinke kou ter afsluiting 
van het seizoen. En spannend 
was het, voorspellingen over 
barre koude uit ver Siberië be-
paalde in no time het dagelijks 
nieuws en wakkerde een heuse 
schaatskoorts aan. Schaatsen op 
de ijsbaan, de Hoge Dijk? Houdt 
de vorst lang genoeg aan voor 
meer ….? 

Om geen kans te missen hebben 
de TC Aarlanderveen,  IJsclub 
Nooit Gedacht en Brandweer-
post Aarlanderveen in een geza-
menlijke actie van het tennisveld 
een landijsbaan gemaakt  en dat 
ging, heel spreekwoordelijk, niet 
over één nacht ijs. Lekkage, flin-
ke wind en uitblijven van vorst 
overdag hielden het spannend 
of er geschaatst kon worden. 
En ja de laatste woensdag van 
februari was het zover, de baan 
open. En aansluitend op donder-
dag 1 maart (meteorologische 
lente!) konden we als IJsclub de 
jeugd van groep 3 tot en met 
groep 8 een heerlijke ijspret-mid-
dag bieden met spelletjes, een 
echte schaats-clinic door Wendy 
Breedijk en warme chocomel. 

Ruim twintig kinderen deden 
mee in wisselende samenstel-
ling en het werd mede door de 
belangstelling van de aanwezige 
ouders, opa’s en oma’s langs de 
lijn een hele gezellige middag.  

De uitslagen van de spelletjes op 
natuurijs 2018 waren:
1. Ringsteken – winnaar:  

Kevin van Meurs 
2. IJssjoelen – winnaar:  

Cheyenne Vork
3. Curlen – winnaar:  

Wessel Valentijn
4. IJshockey – winnaar:  

Team met de hesjes

Hartelijk dank aan alle vrijwil-
ligers van TC Aarlanderveen, 
Brandweerpost Aarlanderveen, 
Wendy Breedijk en IJsclub Nooit 
Gedacht Aarlanderveen, toch 
maar weer mooi geklaard met 
elkaar!  

IJsclub Nooit Gedacht Aarlander-
veen
Olaf Wiggers



44 Maart 2018

Lammetjes kijken
In maart worden er weer volop lammetjes geboren bij Wim en Cora’s 
Schaapsfarm aan de Kerkvaartsweg 65 in Aarlanderveen.

Vanaf 14 maart t/m eind maart bent u van harte welkom op de woens-
dag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Liever een andere dag/ander tijdstip, neem dan even vooraf contact 
op met ons.

Cora 06-30691447 of schaapsfarm@gmail.com

Wij willen iedereen bedanken die met ons meegeleefd hebben op 
welke manier dan ook, d.m.v. kaarten en steun tijdens het verblijf van 
mijn vrouw in het ziekenhuis.

Teun en Aad van Leeuwen

Te koop gevraagd:  
Een paar kunstschaatsen maat 43-44. 
Graag reactie naar tel. 06-51115039
reinkempen@hotmail.com

Ingezonden Berichten

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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 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

BESTUUR 
Herman de Jong   Voorzitter - Noordeinde 3 - 0641859887
Annette Hijman-Smit Secretaris - Noordeinde 53 - 573546
- vacature -  Penningmeester
B. Zonneveld  Research en speciale projecten - 0610893839
Rob Groenestein  IT - Noordeinde 9d - 0653279375
Jordi Wijfje   Woonbeleid - 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
Dick de Graaf  Distributie - Kerkvaartsweg 33 - 571282

Bankrekening:
NL27RABO0101395221 t.n.v. Belangenvereniging Aarlanderveen
www.bvaarlanderveen.nl

E-mail - bestuur
bestuur@bvaarlanderveen.nl
wijkbeheer@bvaarlanderveen.nl
Email - Redactie
redactie@bvaarlanderveen.nl

Postadres:
Secretariaat B.V.A. /
Redactie De Belangenaar
Dorpsstraat 53A,
2445 AK Aarlanderveen 

De bestuursvergaderingen van de Belangenvereniging zijn altijd openbaar. 
Wij vragen echter wel of u uw bezoek vooraf wilt melden bij het bestuur.

Kopij - Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst. De redactie be-
houdt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten en/of aan te 
passen en eventueel te weigeren. De Belangenvereniging Aarlanderveen en 
de redactie zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvol-
ledigheden van de informatie in de Belangenaar.

De Belangenaar is een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen 
en wordt 11 keer per jaar thuis bezorgd bij elk lid van de Vereniging. Het lid-
maatschap, inclusief stemrecht,  kost 3 euro per persoon (boven de 18 jaar) 
per jaar. U kunt lid worden door het lidmaatschap formulier  aan te vragen 
per e-mail bij penningmeester@bvaarlanderveen.nl 
Wij stellen het op prijs als we gebruik kunnen maken van een jaarlijkse au-
tomatische incasso van uw bankrekening.



Hier had uw advertentie 
kunnen staan!

Voor meer info, neem contact op met: 

redactie@bvaarlanderveen.nl



OUDSHOORN
www.toyota-oudshoorn.nl


