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Heeft u een leuk verhaal, kritische noot, mooie foto, 
een tekening of een gedicht?

We zouden het graag in de Belangenaar plaatsen.

Stuur uw kopij per e-mail naar
redactie@bvaarlanderveen.nl

of doe het in de brievenbus bij een van de redactieleden. 
De adressen vindt u achterin de Belangenaar.
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In deze Belangenaar o.a.

Wandelt u mee?

Molenloopviergang
wandeltocht

Het doorgeef stokje

Wendy Breedijk

Waar is dat feest?

Tentfeest 
Aarlanderveen

Leuk om te bezoeken

Nationale Molendag
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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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Donderdag 26 april
Nacht van Oranje, in Het Oude 
Rechthuis, start 21:00 uur.

Vrijdag 27 april
Koningsdag, zie programma in 
deze Belangenaar
-
Klaverjassen bij SVA in de 
kantine, aanvang 20:00 uur

Dinsdag 1 mei
EHBO, cursus reanimatie en 
AED. 19:30-22:00 Kosten €20,- 
Aanmelden via info@
ehboaarlanderveen.nl
Lokatie: De Jeugdhaven, 
Dorpsstraat 32

Vrijdag 4 mei
Dodenherdenking 20:00 uur
-
Samen kokkerellen, samen 
smullen.  Start eten om 17:30 
uur. Wees op tijd aanwezig

Zaterdag 5 en zondag 6 mei 
Jaarlijkse molenviergang 
wandeltocht in de speeltuin. 
Er zijn verschillende afstanden 
te lopen. Je kan starten vanaf 
07:00 uur.

Vrijdag 11 mei
DSS Zomerkaarten in het 
Dorpshuis aanvang 19:30 uur

Zaterdag 12 mei
Landelijke Molendag. De hele 
Viergang kan worden bezocht, 
Zie verderop in de Belangenaar 
voor meer informatie

Vrijdag 18 mei
DSS Zomerkaarten in het 
Dorpshuis aanvang 19:30 uur

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 25 april
Woensdag 9 mei
Woensdag 23 mei

Bestuursvergadering
Woensdag 18 april

Redactievergadering
Woensdag 9 mei

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 19 mei 

Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 7 mei

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

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen

Agenda
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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
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Vakantie:
De praktijk van dokter F.J.J. van 
der Kooij te Aarlanderveen, is in 
verband met vakantie gesloten 
van maandag 30 april tot en met 
vrijdag 4 mei a.s.

De praktijk wordt deze week op 
werkdagen waargenomen voor 
de letters: 
A t/m L door dokter Lammers in 
Noorden (tel. 408482) 
M t/m Z door dokter de Groot in 
Zevenhoven (tel. 539532).
Afspraken en visites s.v.p. voor 
10.00 uur aanvragen.

De praktijk is tevens gesloten op 
vrijdag 11 mei, de dag na Hemel-
vaartsdag.

Op deze dag wordt de praktijk 
waargenomen door de praktijk 
van dokter Knol, Wilgenpad 2 in 
ter Aar, tel. 602811

Voor spoedgevallen tijdens 
avond- en weekenddienst en 
ook op vrijdag 27 april (Konings-
dag) en donderdag 10 mei (He-

melvaartsdag), belt u met de 
huisartsenpost in het Alrijne 
Ziekenhuis, Alphen a/d Rijn, tel. 
0900-5138039.

Om te voorkomen dat wij op 
maandag 7 mei telefonisch moei-
lijk te bereiken zijn, verzoeken 
wij u vriendelijk om op deze dag 
herhaalrecepten zoveel mogelijk 
in te spreken op onze recepten-
lijn.

Gevonden voorwerp
Dit najaar is er bij ons een don-
kerblauwe damesjas in de wacht-
kamer blijven hangen.

Voor overige praktijk informatie, 
zie onze website:
www.aarlanderveen.praktijkinfo.
nl

Op deze website vindt u ook nut-
tige links naar  informatieve ge-
zondheidssites.

Bericht van onze Huisarts
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Van de bestuurstafel

Maandag 26 maart was de jaar-
vergadering van de Belangen-
vereniging.
 
Een grote groep heeft de moei-
te genomen om naar het Oude 
Rechthuis te komen. Inwoners 
en belanghebbenden van Aar-
landerveen, van jong tot oud wa-
ren aanwezig. Waarvoor dank. 
Mede dankzij jullie is het een suc-
cesvolle avond geworden.

Korte verslaglegging van een 
aantal punten.
Wijkbeheer:
De streetprint is vervangen in 

de Dorpsstraat. Er is een oplaad-
paal geplaatst. Het speelbos lijkt 
lastig te worden. Blikvangers 
worden hopelijk dit jaar gerea-
liseerd en de opknapbeurt N231 
is uitgesteld. Wel worden alvast 
bomen en struiken verwijderd 
(bocht N231 tot het fietsbrug-
getje) om zo het zicht beter op 
het fietspad te hebben vanaf de 
weg.

Financieel:
De achterstallige administratie is 
weer op orde en de begroting is 
in orde.

 
        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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Aanvulling bestuur:
Rob Groenestein en B. van Zon-
neveld treden toe tot het be-
stuur. Voor de vacature penning-
meester zoeken we nog iemand.

Wonen: 
Voor dit onderdeel waren vooral 
veel jongeren gekomen. Ze wil-
den graag hun stem laten horen 
omdat ze willen blijven wonen 
in Aarlanderveen. Dat is nu niet 
mogelijk omdat er geen wonin-
gen voor hen beschikbaar zijn.

We hebben slecht en goed 
nieuws gebracht. De meeste 
projecten, die door particulie-
ren zelf zijn opgestart, lijken de 
finish niet te halen. Of helemaal 
niet, of met een andere doel-
groep bouw (geen starterswo-
ningen/eengezinswoningen).

Daarnaast was het goede nieuws 
dat de gemeente wil onderzoe-
ken of er bij de voetbal gebouwd 
kan worden. Dit zou het woon-
probleem in Aarlanderveen voor 
een groot deel oplossen. De 
roep (vooral vanuit de jeugd): 
wanneer gebeurt er nou iets!

Prioriteitenlijst:
De gemeenteraad van Alphen 
aan den Rijn heeft ons gevraagd 
een prioriteitenlijst aan te leve-
ren met betrekking tot Aarlan-
derveen. 
De vijf punten die wij hebben 
vastgesteld:
1. Leefbaarheid en vitaliteit 

van Aarlanderveen
2. Woningbouw
3. Beheersen vliegtuiglawaai
4. Verkeersveiligheid
5. Aanleggen glasvezelkabel 

voor snel internet

Ontwikkeling visie op Aarlan-
derveen. Het college heeft de 
opdracht uitgezet: actualiseren 
bestemmingsplannen van de 
dorpskernen.  Iedereen heeft 
tijdens de jaarvergadering, in 
rondetafelgesprekken zijn/haar 
mening kunnen uiten betreffen-
de Aarlanderveen. Ook de ge-
meente uitgedaagd om dit uit te 
werken en met het document te-
rug te komen naar het dorp om 
te toetsen. Deze uitdaging is de 
gemeente aangegaan.

Bestuur BVA

Van de bestuurstafel
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Financieel Resultaat BVA 2017 
Financieel Jaaroverzicht BVA 2017 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidie Gemeente  €        1.000,00  Drukkosten Belangenaar  €     3.255,70  

Contributies 2017 via bank  €           467,00  Redactie en verzending  €        134,28  
Contributies 2017 incasso  €        1.647,00  
Contributie 2017 contant/kas  €           450,00  

Bestuurskosten  €        436,74  
Inkomsten Advertenties (2016 
en 2017) 

 €        8.050,00  (incl Jaarvergadering) 

Donaties  €            60,00  

Rente  €            10,63  Perkplanten  €         40,00  

Project Samen Kokkerellen  €           952,66  Kokkerellen: Zaalhuur, 
dekschalen, inkopen 

   €        373,90  

 €     4.240,62  

Resultaat  €     8.396,67  

            
 €      12.637,29   €   12.637,29  

Rekening Standen 2017 
1-1-2017 1-1-2018 res per rek 

Rekening Courant  €        3.032,18     €                  11.000,56   €  7.968,38  
Spaarrekening  €        4.972,17     €                    4.982,80   €      10,63  
Kas BVA  €            96,45     €                      361,45   €    265,00  
Kas Samen Kokkerellen  €                 -       €                      152,66   €    152,66  
Totaal 2017  €        8.100,80     €                  16.497,47   €  8.396,67  

Financieel Resultaat BVA 2017 
Financieel Jaaroverzicht BVA 2017 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidie Gemeente  €        1.000,00  Drukkosten Belangenaar  €     3.255,70  

Contributies 2017 via bank  €           467,00  Redactie en verzending  €        134,28  
Contributies 2017 incasso  €        1.647,00  
Contributie 2017 contant/kas  €           450,00  

Bestuurskosten  €        436,74  
Inkomsten Advertenties (2016 
en 2017) 

 €        8.050,00  (incl Jaarvergadering) 

Donaties  €            60,00  

Rente  €            10,63  Perkplanten  €         40,00  

Project Samen Kokkerellen  €           952,66  Kokkerellen: Zaalhuur, 
dekschalen, inkopen 

   €        373,90  

 €     4.240,62  

Resultaat  €     8.396,67  

            
 €      12.637,29   €   12.637,29  

Rekening Standen 2017 
1-1-2017 1-1-2018 res per rek 

Rekening Courant  €        3.032,18     €                  11.000,56   €  7.968,38  
Spaarrekening  €        4.972,17     €                    4.982,80   €      10,63  
Kas BVA  €            96,45     €                      361,45   €    265,00  
Kas Samen Kokkerellen  €                 -       €                      152,66   €    152,66  
Totaal 2017  €        8.100,80     €                  16.497,47   €  8.396,67  

Financieel resultaat BVA 2017



April 2018 11

Financieel resultaat BVA 2017Financieel Resultaat BVA 2017 
Financieel Jaaroverzicht BVA 2017 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidie Gemeente  €        1.000,00  Drukkosten Belangenaar  €     3.255,70  

Contributies 2017 via bank  €           467,00  Redactie en verzending  €        134,28  
Contributies 2017 incasso  €        1.647,00  
Contributie 2017 contant/kas  €           450,00  

Bestuurskosten  €        436,74  
Inkomsten Advertenties (2016 
en 2017) 

 €        8.050,00  (incl Jaarvergadering) 

Donaties  €            60,00  

Rente  €            10,63  Perkplanten  €         40,00  

Project Samen Kokkerellen  €           952,66  Kokkerellen: Zaalhuur, 
dekschalen, inkopen 

   €        373,90  

 €     4.240,62  

Resultaat  €     8.396,67  

            
 €      12.637,29   €   12.637,29  

Rekening Standen 2017 
1-1-2017 1-1-2018 res per rek 

Rekening Courant  €        3.032,18     €                  11.000,56   €  7.968,38  
Spaarrekening  €        4.972,17     €                    4.982,80   €      10,63  
Kas BVA  €            96,45     €                      361,45   €    265,00  
Kas Samen Kokkerellen  €                 -       €                      152,66   €    152,66  
Totaal 2017  €        8.100,80     €                  16.497,47   €  8.396,67  



12 April 2018

Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele, 
religieuze en eigentijdse uitvaarten 

en staan garant voor een verzorgde, correcte en 
stijlvolle uitvoering. 

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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Molendag op Molenviergang

Iedereen welkom op zaterdag 
12 mei

Op zaterdag 12 mei kun je van 
10.00 tot 17.00 uur een kijkje 
nemen bij de Molenviergang in 
Aarlanderveen. Deze molenvier-
gang is uniek. Het is namelijk de 
enige viergang ter wereld die 
nog ingezet wordt voor de wa-
terhuishouding. 

Overal iets te beleven
Je kunt een wandeling maken 
langs alle vier de molens. Dat is 
de beste manier om te zien hoe 
de molens samenwerken voor 
droge voeten in de polder. Bo-
vendien is er bij iedere molen 
wel iets te beleven: je kunt een 
klompenmaker aan het werk 
zien en lokaal gemaakte kaas 
kopen. Er is een expositie van 
schilder en molenaar Leo van 
der Vlist en een verzameling am-
bachtelijke gereedschappen. En 
natuurlijk ontbreken de rondlei-
dingen niet.

Extra bijzonder: de Putmolen
De molenaars Willem, Jannick, 
Eric en Johan geven uitleg over 
het functioneren van alle vier de 
molens en wat de Viergang in 
Aarlanderveen zo uniek maakt. 

Extra bijzonder is molen num-
mer vier: de Putmolen. Molenaar 
Johan Slingerland en zijn vrouw 
Rita werken en wonen in deze 
molen en hebben hier ook hun 
melkveebedrijf. Doe mee met 
een rondleiding, die is hier zeker 
de moeite waard!

Naast de Putmolen staat het 
zomerhuis. Hier staat koffie en 
thee klaar en kun je een infor-
matieve film over het werk van 
Rijnland bekijken.

Kijk voor een plattegrond met 
parkeermogelijkheden en meer 
informatie op:
www.molenviergangaarlander-
veen.nl. 

Alle activiteiten zijn gratis, aan-
melden is niet nodig.
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Uitslagen 54e Drie Molenloop

Meisjes 500 M     1. Kysa de Goeij 
Jongens 500 M   1. Danny van Meurs 
Meisjes 2 KM 1. Floortje van Koert 
Jongens 2 KM     1. Tom Oosterman  
Vrouw 6.5 KM 1. Romy van Egmond 
Man 6.5 KM 1. Youp Groenewegen
Vrouw 10.5 KM 1. Wendy Breedijk 
Man 10.5 KM 1. Brian Aartman
Vrouw  15,5 KM 1. Vera van Koert 
Man 15,5 KM 1. Jan v/d Marel

De overige uitslagen met tijd zijn terug te vinden op de volgende web-
site: https://uitslagen.nl/uitslag?id=2017041710202

Ook de vrijwilligers willen we nogmaals bedanken voor de inzet want 
zonder deze fantastische mensen is er geen 3molenloop mogelijk.

Organisatie 3Molenloop

Ondanks het mindere weer afgelopen tweede paasdag waren er toch 
140 kinderen en ruim 370 lopers gekomen naar het evenement.
De eerste Aarlanderveners waren:
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Verhalen Drie Molenloop

Verhalen over de jonge 500 me-
ter lopers
Omdat haar vader een geboren 
Aarlandervener is, komt Nikey 
Veenswijk, 8 jaar al vanaf peuter-
leeftijd naar de 3 molenloop om 
mee te doen. Elk jaar op   twee-
de paasdag komen zij vanuit 
België naar Aarlanderveen voor 
dit evenement. Verleden jaar 
bij inschrijving, zei de mevrouw 
achter de tafel van de inschrijvin-
gen tegen Nikey “Zo kom jij voor 
een medaille, waarop Nikey ant-
woordde `Nee voor een beker` 
en net als verleden jaar was Ni-
key Veenswijk ook dit jaar weer 
het eerste meisje dat over de fi-
nish kwam van de 500 meter. In 
totaal is zij derde van iedereen 
geworden. Volgend jaar moet zij 
meedoen met de 2 km, ook dan 
zal zij haar uiterste best doen 
om voor een snelle tijd te gaan.

Het eerste Aarlanderveense 
meisje van de 500 meter dit jaar 
is geworden Kysa de Goeij, ze 
startte zelfs als laatste, omdat 
zij nog met haar ouders en broer 
en zus, van de hoogte nog naar 
beneden kwam lopen toen werd 
geroepen dat ze gingen starten. 
Kysa holde naar de startstreep 
terwijl het startschot al gegaan 
was en de kinderen begonnen 
te rennen, ondanks dat startte 

Kysa dus keurig vanaf de start-
streep en door hard te hollen 
en de andere Aarlanderveense 
meisjes in te halen werd zij eer-
ste!

Reactie van één van de vele 
hardlopers van de Molenloop.
De 3-Molenloop op tweede paas-
dag is een traditie. Na jarenlang 
trouw aan de zijlijn bekenden te 
hebben bewonderd om het feit 
dat zij meededen, heb ik vorig 
jaar (voor de allereerste keer) 
zelf meegelopen. De 10 km. Mijn 
dochter Michelle van 12 ging toen 
voor de 2 km, mijn nichtje Anouk 
van 4 jaar voor de 500 meter en 
haar vader Erwin (mijn broer) liep 
15,5 km. Voor (bijna) iedere af-
stand een loper uit de familie! Ook 
dit jaar waren wij weer allemaal 
van de partij. Michelle heeft met 
veel trots de 6,5 km uitgelopen; 
als jongste deelneemster op deze 
afstand eindigde zij niet eens als 
laatste. Na afloop kwamen wij 
Adrie v.d. Wel-Verboom tegen; zij 
eindigde na Michelle maar heeft 
op de leeftijd van bijna 70(!) jaar 
toch ook dit jaar weer de 6,5 km 
uitgelopen. Dit was haar 20ste 
en laatste 'wedstrijd' en een mooi 
voorbeeld; we kunnen er zeker 
nog 18 jaar tegen aan! 
Sandra Oudshoorn-de Graaf, Al-
mere
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Bedankt kiezers!

Ik weet natuurlijk niet wie er op 
mij gestemd hebben, dus van-
daar wil ik in ieder geval langs 
deze weg diegene uit Aarlander-
veen hartelijk bedanken. Met 
veel plezier ga ik me voor ons 
mooie dorp inzetten en wel op 
de volgende onderdelen:
• Focus op meer betaalba-

re koop- en huurwoningen 
voor de eigen bevolking, in 
het bijzonder de jeugd!

• Verkeersveiligheid: vrij lig-
gende fietsverbindingen 
en veilige oversteek in het 
bijzonder midden door het 
dorp.

• Agrariërs behouden de ruim-
te voor bedrijfsontwikkeling 
en landschapsbeheer.

• Inzet van de molenviergang 
voor waterbeheer en (wan-
del)toerisme.

• Zorg voor elkaar!

Heb je ideeën, vragen, klachten?
Laat het me weten!

Hartelijke groet,
Patricia de Sain-Innemee

patriciadesain@gmail.com
06-30135423

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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Reanimatie/AED training

Ook dit jaar organiseert  EHBO 
Aarlanderveen een reanimatie /
AED training voor de inwoners 
van Aarlanderveen. 

Bij voldoende aanmeldingen 
organiseren  we de training op 
dinsdagavond 1 mei 2018. 

Om 19.00 uur beginnen we en 
rond 22.00 uur sluiten we de 
avond af.

De kosten zijn €20.00. Dit is incl 
koffie/thee.

De training is in de Jeugdhaven 
aan de Dorpsstraat 32 in Aarlan-
derveen. 

Aanmelden voor vrijdag 20 april.
Dit doet u via de website van de 
EHBO vereniging:  
www.ehboaarlanderveen .nl

Ook willen we in  september / 
oktober weer een cursus  “Eer-
ste hulp” gaan starten.

We hebben al wat aanmeldingen 
maar mocht u interesse hebben  
om de cursus te volgen, geef dit 
dan aan via onze website. 

Vriendelijke groet,
EHBO Aarlanderveen
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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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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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Mantelzorgers onder elkaar

Zorg jij voor een naaste met een 
ziekte of beperking? Dan ben je 
mantelzorger. De meeste men-
sen vinden het vanzelfsprekend 
om een ander te helpen. En toch 
zit soms je hoofd vol met alle 
regel-dingen, maak je je zorgen 
over je naaste en hoe alles verder 
moet. De wijkcoach van TOM in 
de buurt denkt graag met je mee 
en kan met jou nagaan welke 
mogelijkheden er bijvoorbeeld 
zijn voor extra ondersteuning of 
om nieuwe energie op te doen.

Daarnaast is er elke eerste vrij-
dag van de maand gelegenheid 
voor mantelzorgers om bij el-
kaar te komen bij TOM in de 
buurt. Dit ontmoetingsmoment 
heet ‘MANTELZORGERS ONDER 
ELKAAR’. Nel Voskuilen is bij-
voorbeeld een trouwe bezoeker 
van  ‘MANTELZORGERS ONDER 
ELKAAR’. De boodschap die zij 
wil meegeven is: 

“als mantelzorger heb je driedub-
bele zorg, voor je dierbare, voor 
jezelf en voor de administratieve 
rompslomp. Daar heb ik veel over 
geleerd en daar geef ik vaak tips 
en adviezen over".  

In een ontspannen sfeer kun je  
met andere mantelzorgers er-

varingen uitwisselen, je verhaal 
vertellen of je zorgen delen. Ook 
krijg je informatie op het gebied 
van mantelzorg. Wij noemden 
dit voorheen het mantelzorgca-
fé. Deze benaming hebben we 
samen met deelnemende man-
telzorgers veranderd in: ‘MAN-
TELZORGERS ONDER ELKAAR’.

Wij heten jou als mantelzorger 
van harte welkom. Schuif gerust 
eens aan, de koffie staat klaar.

Wat:
MANTELZORGERS ONDER EL-
KAAR

Wanneer:
Elke eerste vrijdagochtend van 
de maand

Tijd:
10:30 tot 12:00 uur

Data:
4 mei, 7 juni, 6 juli 2018

Waar:
Valkenburgerlaan 3, te Boskoop

Wil je de Mantelzorgnieuwsbrief 
ontvangen van TOM in de buurt 
of heb je een vraag? Bel 088 900 
4567 of mail naar: mantelzorg@
tomindebuurt.nl
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Wanneer mensen afscheid moeten nemen,  

overheerst het gemis. Tegelijkertijd dringen zich  

vragen op over de afwikkeling van de nalaten- 

schap. Testament, verklaring van erfrecht, erf- 

belasting: het zijn woorden die zich lastig laten  

rijmen met het verdriet. Kroes en Partners geeft  

ze daarom graag een betekenis, het liefst nog  

voordat ze een eigen leven gaan leiden. Ieder  

overlijden komt te vroeg. Regel het daarom op tijd!

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

overlijden
komt
altijd te 
vroeg
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Alphen beweegt

Aarlanderveen – Alphen Be-
weegt zet zich in voor verschil-
lende doelgroepen in de ge-
meente Alphen aan den Rijn. Zo 
ook met Buitenpret in de speel-
tuin aan de Kerkvaartsweg. 

Eén van de speerpunten van Al-
phen Beweegt is gezonde leef-
stijl, ook in samenwerking met 
JOGG (Jongeren op gezond ge-
wicht) en daar hoort buitenspe-
len uiteraard bij. Door middel 
van Buitenpret willen we kin-
deren weer lekker buiten laten 
spelen. De buurtsportcoach van  
Alphen Beweegt staat samen 
met studenten van het ID colle-
ge op verschillende locaties en 
zij nemen daarbij diverse sport 
en spel materialen mee. Deze 
zijn voor iedereen toegankelijk 
om te gebruiken. 

In Aarlanderveen kunnen we 
wel stellen van een zeer geslaag-
de Buitenpret. Dit komt door de 
medewerking van partners, vrij-

willigers, school en bewoners. 
Dit resulteerde in een gezelli-
ge en drukke Buitenpret in de 
speeltuin van Aarlanderveen. 
Buurtsportcoach Robbin vertelt: 
‘Het was zeer gezellig in Aarlan-
derveen, veel plezier bij de kin-
deren en ook leuk de combinatie 
met het knutselen de tweede 
woensdag van de maand. Het is  
leuk om te zien dat het dorp een 
nieuwe activiteit zo goed op-
pakt.’ Wij maken altijd een start 
en hopen dat de buurtbewoners 
en kinderen het zelf verder door-
zetten. 

Op de woensdagmiddag van 
14:00 tot 16:00 is iedereen wel-
kom om mee te doen tijdens 
de Buitenpret en ook op elk ge-
wenst moment. Houd onze site 
en Facebook in de gaten wat de 
volgende locaties gaan worden.

www.alphenbeweegt.nl
https://www.facebook.com/Al-
phenBeweegt/ 
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Wij beginnen op donderdag 
avond 26 april om 21:00 uur met 
de nacht van Oranje, in Het Oude 
Rechthuis.

De band “Ouwe Bekenden” 
heeft een repertoire dat bestaat 
uit een aanstekelijke mix van 
dansbare pop-, blues-, reggae- 
en rockklassiekers maar ook uit 
de meezingers in het Nederlands 
van toen en nu. Zoals o.a.; Meat- 
loaf, the Doors, Creedence Clear-
water Revival, Bob Marley, van 
Dikhout, en de Dijk.

De nadruk ligt op onvergetelijke 
hits, uit de Sixties en Seventies 
die worden afgewisseld met re-
centere nummers.

Zij laten zich graag door het 
publiek inspireren en houden 
wel van een beetje interactie. 
De stemmen uit Nieuwkoop in 
plaats van The Voice of Holland; 

geen tattoo's en piercings, maar 
slechts een paar oorbellen van 
onze zangeres. Zij spelen graag 
in een kroeg op de hoek, feest-
tent, op een bruiloft, jubileum, 
bedrijfsfeest, receptie, borrel of 
misschien wel je eigen verjaar-
dag thuis.

Zing en dans mee met hun keuze 
uit de top 2000. Met liedjes uit 
de hitlijsten die iedereen kent. 
"Ouwe Bekenden" gezellig tot 
aan het end en het unieke aan 
deze band is dat elke noot live 
wordt gespeeld. 

De avond zal verder gevuld wor-
den door de plaatselijke Parasi-
te Music, met hits uit vervlogen 
tijden tot hedendaagse hits. En 
natuurlijk de nodige verzoek 
nummers. Dus voor een avondje 
gezellig uit zien wij jullie graag 
op koningsnacht in het Oude 
Rechthuis.

Nacht van Oranje

di
wo 09:00 - 17:30 uur

09:00 - 14:30 uur

vrij 09:00 - 21:00 uur
do 09:00 - 12:00 uur

za 08:00 - 13:00 uur

(maandag gesloten)

Dorpsstraat 119
2445 AL  Aarlanderveen

Tel.: 0172- 57 9475

Kom even langs,
of bel voor een afspraak!
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Koningsdag
Programma vrijdag 27 april:

9.00-9.45 uur:
Een ieder moet er weer vroeg uit 
voor de rondgang door het dorp 
onder leiding van DSS.  Het the-
ma is klompen. Voor de leukste 
verschijning is er een prijs .

9.45 uur: 
Gezamenlijk zingen van het Wil-
helmus onder begeleiding van 
DSS.
   
9.30-11.00 uur: 
Oranje ontbijt bij het Dorpshuis 
inclusief warme versnaperingen. 
Op de Viergang worden kleur-
platen verstrekt waar je leuke 
prijzen mee kunt winnen.

10.30-12.00 uur:  
De kinderen kunnen meedoen 
met leuke spelletjes vanaf 10:30 
uur.

11:30 uur: Kinderbingo

Rond 12:00 uur zal de prijsuitrei-
king voor de kinderspelen plaats 
vinden.

Vlaggen
Onder de vlaggers op 27 april zal 
een taart worden verloot.

Vijf adressen worden vooraf 
door een random-generator ge-
kozen en gecontroleerd op het 
vlaggen. Maar twee oranje-co-
miteleden krijgen deze en voe-
ren de controle uit (ook wordt 
er gelet op de juiste manier van 
vlaggen en dat is nu met oranje 
wimpel).

Dus alleen als u de vlag uithangt 
maakt u kans op een taart!

Koningsdag
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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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Dodenherdenking 
4 mei 20:00 uur

Op 4 mei wordt traditiege- 
trouw in het hele land om 20:00 
uur twee minuten stilte in acht 
genomen om de slachtoffers van 
oorlogsgeweld te herdenken die 
sinds het uitbreken van de Twee-
de Wereldoorlog zijn omgeko-
men. Vrijheid kan alleen bestaan 
als ieder van ons zich daarvoor 
verantwoordelijk maakt en be-
reid is rekening met elkaar te 
houden, zodat we de vrijheid 
kunnen delen.

Het Oranje Comité Aarlander-
veen nodigt u daarom uit voor 
de dodenherdenking op 4 mei 
bij het oorlogsmonument aan 
de Dorpsstraat. Om 20:00 uur 
wordt twee minuten stilte in 
acht genomen. De bijeenkomst 

wordt afgesloten met een  
kranslegging en een defilé door 
alle aanwezigen. Wij hopen dat 
veel Aarlanderveners aan het de-
filé zullen deelnemen. Het is na-
tuurlijk ook mogelijk om als ver-
eniging of stichting een krans te 
leggen. Het is wenselijk om ruim 
voor 20:00 uur aanwezig te zijn!

In de vooravond van 4 mei wordt 
in Nederland uitgebreid halfstok 
gevlagd, als bewijs van eerbied 
en respect voor de doden. Dat 
doen we over het algemeen van 
circa 18:00 uur tot zonsonder-
gang (ca 21:10 uur). Rond deze 
tijd kunt u op alle openbare ge-
bouwen de Nederlandse vlag 
halfstok zien hangen, zonder 
wimpel.

Het Oranje Comité

Dodenherdenking

TRACTOR-LOONBEDRIJF
L.A. VAN DOLDER

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

Dorpsstraat 94
2445 AP Aarlanderveen

Tel.: 0172-57 1608
Mob.: 06-204 379 73
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Nieuws van DSS

Terugblik Paasblaas
Op 2e paasdag werd de jaarlijkse 
Paasblaas georganiseerd door 
stichting muziek uit het hart in 
Studio Oosterman. 7 opleidings-
orkesten deden deze keer mee, 
waaronder ook het opleidings-
orkest van Door Samenwer-
king Sterk uit Aarlanderveen. 
Zij werden beoordeeld door de 
eenmansjury, Joop Boerstoel, 
die tips gaf aan de deelnemen-
de orkesten. Dit jaar werden er 
voor het eerst ook prijzen uitge-
reikt, waaronder de Aanmoedi-
gingsprijs, die naar jeugdfanfare 
Altena ging, en de prijs voor het 
beste programma, die gewon-
nen werd door Chr. Muziekver-
eniging UNI uit Katwijk, onder 
leiding van Zoran Rosendahl. 

Het festival werd afgesloten 
door een concert van het Noord 
Hollands Jeugd Fanfare Orkest 
onder leiding van Liewe de Jong.
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Aankondiging Voorjaarsconcert
op 15 April zal heel DSS zich laten 
zien op het Jaarlijkse Voorjaars-
concert in Studio Oosterman. Er 
kan weer geknutseld worden, 
geluncht en uiteraard is er van 
elk orkest een muzikale bijdrage 
en zullen ook de leerlingen van 
zich laten horen. Aanvang 10.30 
uur.

Aankondiging Krentenbollenac-
tie
Op zaterdag 21 april a.s. komen 
leden van DSS weer langs de 
deur in Aarlanderveen en Kor-
teraar om de welbekende reuze 
krentenbollen te verkopen. De 
krentenbollen kosten € 4,00 en 
worden gebakken door Brood- 
en banketbakkerij Tersteeg uit 
Ter Aar. Vindt u een rietje in de 
bol dan kunt u op zaterdag 26 
mei uw prijs tijdens de jaarlijkse 
rommel en zomermarkt op ko-
men halen. Vast bedankt voor 
uw steun en eet smakelijk.

Aankondiging Rommelmarkt
26 Mei is de jaarlijkse rommel-
markt weer in en rond Het Dorps-
huis. Op donderdagavond 24 
mei komen de vrijwilligers huis-
aan-huis langs om uw (bruikba-
re) rommel weer op te halen. 
Witgoed en matrassen worden 

niet meegenomen. Vrijdagavond 
25 mei volgt nog een ronde, dan 
worden alleen de spullen die aan 
de straat staan meegenomen. 

De markt op 26 mei is van 0900-
1400 uur. 

Zelf een kraam of grondplaats 
huren? 06 - 39795333 
zomermarkt@doorsamenwer-
kingsterk.nl

Aankondiging Zomerkaarten
Daar waar bij de meeste clubs 
het kaarten stil ligt in de zomer-
maanden, kunt u in het Dorps-
huis de hele zomer door kla-
verjassen op vrijdagavond. We 
starten op 11 mei en gaan door 
tot en met 31 augustus.(m.u.v. 
van 25 mei) Geen competitie, 
maar wel gezellig klaverjassen 
en elke avond ook een aantal 
heerlijke “vlees prijzen”. De zaal 
gaat open om 19.30 uur deelna-
me per avond is €5,00 (inclusief 
een kopje koffie/thee). De speel-
wijze is Rotterdams.

Nieuws van DSS
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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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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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Vertel eens iets over jezelf:
Geboren en getogen in Aarlan-
derveen (1/6/1993). Ik denk dat 
de meeste mensen me kennen 
als dochter van Kees en Jan-
neke. Ook ben ik op bijna alle 
feesten in het dorp te vinden 
met mijn vriendinnen, of helpen 
wij mee in de organisatie daar-
van. Verder zit ik bij de EHBO en 
kom ik geregeld op het voetbal-
veld of in het Oude Rechthuis. 
Mijn hele vriendengroep komt 
uit Aarlanderveen, dus ik ben 
eigenlijk bijna altijd wel op het 
dorp te vinden. En natuurlijk het 
buurmeisje geweest van de in-
terviewster.

Waar kennen we je verder mo-
gelijk van? 
Uit de vorige  Belangenaar want 
daar werd ik in genoemd i.v.m. 
de schaatsclinic. Dat was ove-
rigens nog een lastige klus. Het 
was namelijk best een grote 
diverse groep kinderen (circa 
15) en van allerlei verschillende 
niveaus en leeftijden (van 8-12 
jaar) en met kunstschaatsen, ijs-
hockey en noren, wat allemaal 
andere technieken zijn. Dus de 
ambitie van een echte clinic 
maar snel bijgesteld naar spelen-
derwijs leren.

Wat voor werk doe je? 
Ik werk fulltime als onderwijsas-
sistent in Noorden op de basis-
school Antonius. Vanaf volgend 
schooljaar ga ik daar verder als 
leerkrachtondersteuner. Even-
tueel in de toekomst wil ik me 
gaan richten op de individuele 
begeleiding met mental coa-
ching voor kinderen, huiswerk-
begeleiding en nog meer gaan 
doen met schaatstraining en 
schaatsclinics. Hier ligt wel echt 
mijn hart. 

Het doorgeef stokje, Wendy Breedijk
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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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Wat vind je het leukste aan je 
werk?
Allereerst hebben we een super 
leuk team en school. Het leukste 
aan mijn werk is het werken in 
kleine groepjes, het liefst 1 op 1.. 
Het mooiste vind ik om de kinde-
ren te zien groeien. Bijvoorbeeld 
als een kind moeite heeft met 
klokkijken en door het net iets 
anders uit te leggen, het dan wel 
in 1x snapt. Je ziet echt resultaat 
van je werk en dat geeft veel vol-
doening.

Wat heb je nodig om dit werk 
goed te kunnen doen?
Creativiteit! Want elk kind is an-
ders dus vraagt echt om maat-
werk en flexibiliteit. Wat bij het 
ene kind werkt, werkt niet bij de 
andere. Bij de één moet je bij wij-
ze van spreken links om, bij de 
ander rechtsom en bij weer een 
ander het juist rechtdoor uitleg-
gen. Allerbelangrijkste is vooral 
eindeloos geduld hebben….
 
Wat weten we nog niet van je? 
Ik vind oude Amerikaanse auto’s 
heel leuk. Een grote pick-up staat 
ooit nog op mijn verlanglijstje.

Omschrijf Aarlanderveen in 
jouw kernwoorden:
Ondernemend: er zijn best wel 

veel ondernemers in Aarlander-
veen.

Gezellig en sociaal: mensen 
staan klaar voor elkaar, of er nu 
iets moet gebeuren voor een 
verbouwing of een feestje, of 
dat er iets verdrietigs is, je bent 
er voor elkaar.

Groen: prachtige omgeving, ben 
vaak aan het genieten tijdens 
het hardlopen of in de tuin.

Teun: de bakker! Beroemd om 
zijn luxe koekjes en enorme 
mergpijpen.

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?
Meer starterswoningen! Wij jon-
ge Aarlanderveners werken heel 
hard en willen daarom graag ko-
pen i.p.v. huren, maar starters-
woningen zijn hier haast niet te 
koop. En zorgen dat de schaats-
baan in Leiden er komt (het liefst 
had ik die natuurlijk in Alphen 
gehad), zodat we regionaal nog 
beter kunnen investeren in toe-
komstig talent want we hebben 
hier veel schaatsliefhebbers. Kijk 
maar bij de laatste Olympische 
Spelen hoeveel er uit onze om-

Het doorgeef stokje, Wendy Breedijk
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geving kwamen.

Wat mag er niet veranderen/wil 
je behouden:
De gezellige, gemoedelijke sfeer 
in het dorp, waar mensen elkaar 
kennen en gedag zeggen.

Ik zeg vaak dat ik erg trots ben 
op het dorp waar ik vandaan 
kom, mede door dit.

Het doorgeefstokje is aan jou 
doorgegeven met de vraag:
Hoe ben je erbij gekomen om 
schaatstraining te geven en hoe 
haal je het beste uit je pupillen?

De schaatsliefde is volgens het 
verhaal van mijn ouders begon-
nen toen ik 8 was. Toen stond ik 
op het natuurijs voor ons huis en 
zei ik dat ik op schaatsen wilde. 
En ben ik bij STC de Rijnstreek 
aangesloten. Ik ben toen gestart 
in Leiden en daarna door naar 
Den Haag. Daar heb ik veel leu-
ke vrienden en vriendinnen aan 
overgehouden, wat zeker mede 
maakte dat ik het zo leuk vond. 
Schaatsen was toen mijn hobby 
en sinds ik train is het echt mijn 
passie.

Toen ik 18 was viel de groep een 
beetje uit elkaar. De één ging stu-

deren, de ander stopte en toen 
vroeg de trainer me om hem te 
assisteren. Maar ik kreeg gelijk 
een eigen groep (jongeren van 
10/11 jaar) en heb hun 4 jaar ge-
traind. Van die groep zijn er uit-
eindelijk zeven doorgestroomd 
naar de selectie en zelfs één 
naar het opleidingsteam dus wie 
weet zien we hem, Daan Spruit 
uit Alphen, t.z.t. bij de Olym-
pische spelen. Ik zeg wel eens 
dat ik het talent gewoon in mijn 
schoot geworpen heb gekregen.
Nu heb ik weer een nieuwe 
groep van 10/11-jarigen waarvan 
er dit jaar al drie op een NK ge-
staan hebben (onder andere de 
kleinzoon van Bertus Valentijn), 
dus het gaat weer super goed.

Wat is je geheim waardoor je 
het beste uit je pupillen haalt?
Ik vind zelf het belangrijkste dat 
de klik met het kind er is, want 
anders nemen ze niets van je 
aan. Verder ga ik echt helemaal 
terug naar de basis en dan hele 
kleine stapjes. Ze worden zeker 
in het begin wel eens gek van de 
herhaling. Maar door steeds een 
klein stukje te oefenen gaat het 
steeds beter en dat geeft ver-
trouwen en plezier. En ik vind 
het echt super gaaf om te doen 
dus dat maakt waarschijnlijk dat 

Het doorgeef stokje, Wendy Breedijk
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ik heel enthousiast ben. Verder 
werk ik ook veel 1 op 1. Soms 
voelt het wel alsof ik mezelf 
in meerdere stukjes op splits, 
zodat ik veel individuele aan-
dacht kan geven. Hierdoor krijg 
je meer klik met de kinderen en 
gaan ze je ook beter begrijpen. 
Ook merk ik dat het veilig voor 
ze is zodat ze meer durven vra-
gen.

Waar ben je het meest trots 
op? 
Ik schep er niet graag over op 
maar ben echt super trots dat ik 

deze schaatstrainingen mag ge-
ven, want er komen echt talent-
jes uit! 

Aan wie geef jij het stokje door 
en met welke vraag?
Aan Patric van Egmond, met de 
vraag “waarom hij bij de brand-
weer is gegaan?”

Het doorgeef stokje, Wendy Breedijk
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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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Wij zijn op zoek naar jou

Onze Brandweer is op zoek naar 
jou!

Wist je dat je als brandweervrij-
williger....
• wekelijks oefent met je col-

lega's?
• wordt opgeleid in het brand-

weer vak?
• een vaste vergoeding ont-

vangt én een vrijwilligersbij-
drage na een inzet?

Voor Wie?
Bijna iedereen kan brandweer-
vrijwilliger worden. Er zijn een 
aantal voorwaarden:
• je bent minimaal 18 jaar
• je beheerst de Nederlandse 

taal
• je hebt tenminste een VMBO 

diploma
• je woont en/of werkt in Aar-

landerveen

• je bent minimaal een aantal 
werkdagen per week over-
dag beschikbaar

Wat doet een brandweervrijwil-
liger?
Branden blussen natuurlijk, maar 
ook verleent de brandweer hulp 
bij verkeers- en bedrijfsongeval-
len, waterongevallen, milieuca-
lamiteiten en ongevallen met 
gevaarlijke stoffen. Voor deze 
uitdagende taak zijn wij op korte 
termijn op zoek naar vrijwilli-
gers.

Meer weten?
Neem contact op met Martin 
van der Vis, Ploegchef kazerne 
Aarlanderveen
e-mail: martin.vander.vis@
brandweer.vrhm.nl
www.brandweer.nl/hollandsmid-
den
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Lammetjes in Aarlanderveen

De volgende foto’s zijn genomen bij Wim en Cora’s Schaapsfarm aan 
de Kerkvaartsweg 65. Zij hadden in maart de deuren open voor bezoe-
kers. Komt u volgend jaar ook (weer) even kijken?
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Lammetjes in Aarlanderveen
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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


