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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

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

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

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!

Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl
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Zaterdag 19 januari
Première van De Oldtimers; De 
gezusters Bloem op vakantie.
Aanvang 20:00 uur in het Dorps-
huis. Meer informatie in deze Be-
langenaar

Maandag 21 januari
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 20:00 uur.

Vrijdag 25 januari
Klaverjas competitie Spinmill. 
Aanvang 20:00 uur.

Vrijdag 1 februari
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20:00 uur.
-
“Samen Kokkerellen, Samen 
Smullen” in het Dorpshuis. 
Om 15:00 uur samen koken.
Om 17:30 uur gezamenlijk eten.

Zaterdag 2 februari
Winterkost maaltijd in het 
Dorpshuis. Meer informatie in 
deze Belangenaar

Maandag 4 februari
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 20:00 uur.

Vrijdag 8 februari
Klaverjas competitie Spinmill. 
Aanvang 20:00 uur.

Zaterdag 9 februari
De Oldtimers. 
Aanvang 20:00 uur.

Zondag 10 februari
De Oldtimers. 
Aanvang 14:00 uur.

Woensdag 13 februari
Kindermiddag  in de speeltuin 
van 14:30 tot 16:00 uur. 

Vrijdag 15 februari
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20:00 uur.

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 16 januari
Woensdag 30 januari
Woensdag 13 februari

Redactievergadering
Woensdag 6 februari

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 16 februari
 
Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 4 februari

Agenda

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

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen
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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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Wat een verrasssing!
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Nieuws van DSS

Winterkost 2 Februari
Ondanks dat de winter voorals-
nog ook dit jaar weer verweg 
lijkt te blijven kunt u op 2 februa-
ri wel weer heerlijk genieten van 
de traditionele Winterkost Maal-
tijd in Het Dorpshuis. Onbeperkt 
opscheppen van Erwtensoep en 
stamppotten in een gezellig win-
terse sfeer. Er zijn circa 60 plaat-
sen, dus wees er snel bij want vol 
= vol.

Opgeven kan via fransendela@
ziggo.nl of bel met 0172-602172

Wensconcert 9 maart
Iets later dan normaal houdt DSS 
op 9 maart het Wensconcert in 
Studio Oosterman. Een avond 
vol muziek van UW keuze. Heeft 
u een speciale muzikale wens, of 
wilt u eens iemand verrassen? 
Dien dan uw wens in via wens@
doorsamenwerkingsterk.nl en 
kom op 9 maart luisteren. Wie 
weet zit uw wens er bij.

Vet en Olie
Met de feestdagen achter de rug 
kan het zomaar zo zijn dat u nog 
oud vet en/of olie hebt staan. 
Achter het Dorpshuis staan 2 
gele afvalcontainers waar u 
dit (verpakt) in kwijt kan. Afval 
scheiden doen we samen.
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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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Bomen beschermen

Welke bomen vindt u bescherm-
waardig? 
Er wordt een nieuw bescherm-
waardig bomenbeleid opge-
steld. Samen met u willen we 
keuzes én heldere afspraken 
maken over de omgang met 
beschermwaardige bomen tot 
2030. Geef uw mening en vul de 
enquête in www.startvragen-
lijst.nl/alphenbomen  
Het invullen duurt ongeveer 10 
minuten. Bovendien maakt u 
dan kans op een van de 25 waar-
debonnen van €20,- van Tuincen-
trum de Bosrand, waarmee u uw 
tuin kunt vergroenen.    
 
Bomen zijn waardevol 
Bomen zijn waardevol voor de 
mens en natuur en vervullen een 
belangrijke rol in de openbare 
ruimte en onze groenbeleving. 
Om de kwaliteit, hoeveelheid en 
verscheidenheid aan bomen in 
de toekomst te garanderen of 
te verhogen, zijn afspraken vast-
gelegd in het bomenbeleid. Het 
bomenbeleid is opgesteld met 
inwoners en in januari 2018 vast-
gesteld door de gemeenteraad. 
Nu willen we weten hoe u denkt 
over beschermwaardige bomen. 
 
Groene stad met lef!  
De gemeente Alphen aan den 
Rijn wil een ‘groene stad met 

lef’ zijn. Wij willen daarom heel 
graag weten wat u belangrijk 
vindt! We nodigen u uit om hier-
over mee te denken. Dat doen 
we in de enquête aan de hand 
van enkele hoofdthema’s: 
- Welke bomen zijn het waard 
om extra beschermd en beheerd 
te worden? 
- Wat houdt die bescherming 
precies in en hoe ver mag de ge-
meente hierin gaan? 
- Welke rechten en plichten gel-
den voor de gemeente en voor 
particulieren met bescherm-
waardige bomen op hun terrein?  
 
Wat gebeurt er met de resulta-
ten? 
Het resultaat van de enquêtes 
wordt gebruikt om het nieuwe 
beschermwaardige bomen be-
leid op te stellen. In 2019 wordt 
ook nog een interactieve avond 
over dit onderwerp gehouden. 
Daarover informeren wij u later, 
via onder andere deze Week in 
Beeld. Uiteindelijk wordt halver-
wege 2019, met behulp van uw 
mening, het opgestelde bomen-
beleid aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
 
Met vriendelijke groet,
Steef van der Hoorn                                                                      
Gebiedsadviseur Boskoop, Aar-
landerveen en Zwammerdam.
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Uitvaartonderneming
Gea van der Hee
06 27 27 88 98
www.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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“Oldtimers“ treden weer op!

Sinds september zijn de Oldti-
mers alweer bezig met het instu-
deren van hun nieuwe stuk, met 
als titel “De gezusters Bloem op 
vakantie” Een hilarisch stuk over 
2 vrijgezelle dames die per onge-
luk in een relatiebureau verzeild 
raken.

Ze maken daar dan ook handig 
(mis) bruik van en dat levert ook 
weer kostelijke taferelen op! Ben 
je benieuwd wat de spelers er dit 
jaar weer van maken? Zet dan de 
volgende uitvoeringsdata vast in 
je agenda!:

De première is op zaterdag 19 ja-
nuari in het gezellige Dorpshuis 
van Aarlanderveen. De aanvang 
is om 20:00 uur.

Gelukkig komen er nog 3 voor-
stellingen en wel op:
•	 zaterdagavond 9 februari  

aanvang 20:00 uur
•	 zondagmiddag 10 februari  

aanvang 14:00 uur
•	 zaterdagavond 16 maart  

aanvang 20:00 uur 

De “Oldtimers “ hopen u weer 
op een van hun voorstellingen 
te mogen begroeten.
Om teleurstellingen te voorko-
men, kunt u beter de kaarten 
vooraf bestellen, en dat kan bij:
Rein Kempen. 

Tel : 0172571030 / 06-51115039 
Of via e-mail: 
reinkempen@hotmail.com
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Het doorgeef stokje, Manouk Sloothaak

Interview met Manouk Sloot-
haak
door Patricia de Sain-Innemee

Manouk begint met te zeggen 
dat ze wel verbaasd was toen ze 
hoorde dat ze in de Belangenaar 
stond omdat ze sinds kort he-
laas niet meer in Aarlanderveen 
woont. Maar blijkbaar is het 

‘doorgeefstokje’ minder streng 
dan het ringsteken, want daar 
moest in ieder geval één van de 
twee in Aarlanderveen wonen, 
waardoor er bijzondere koppels 
ontstonden 

Vertel eens iets over jezelf:
Ik ben op 23/10/1992 geboren 
in het ziekenhuis in Alphen en 
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daarna linea recta naar Aarlan-
derveen. Daar was al een ou-
dere zus en later heb ik nog een 
broertje gekregen. Tot vorig jaar 
woonde ik nog bij mijn ouders op 
de boerderij, aan  het Noordein-
de. Omdat we, mijn vriend Ron 
en ik, hier geen huis konden vin-
den zijn we toen naar Bodegra-
ven verhuisd, maar zodra het 
kan komen we terug. Een paar 
keer per week kun je me in Aar-
landerveen tegen komen want 
niet alleen mijn ouders en vrien-
den wonen hier, maar ik ben ook 
actief bij de voetbal en bij DSS.

Hoe was jouw jeugd?
Zo terugkijkend had ik een onbe-
zorgde jeugd: Altijd buiten spe-
len op de boerderij, er was altijd 
wel iemand thuis en vriendjes 
en vriendinnetjes mochten al-
tijd wel mee komen spelen. We 
hadden al snel een vast groepje 
met onder andere de dochter 
van Ben van der Post. Eigenlijk 
het groepje waar we nog steeds 
mee zijn. Dit is voor ons heel 
normaal maar ik kom er steeds 
meer achter dat zo’n hechte ja-
renlange vriendschap wel heel 
bijzonder is. 

Waarin lijk je op je ouders?
Ik denk dat ik het 'graag in ver-
binding met mensen zijn', heel 

erg van mijn moeder heb. Ik ben 
snel enthousiast en altijd wel in 
om dingen voor elkaar te krij-
gen. Zo ben ik, ondanks dat ik 
niet meer in Aarlanderveen voet-
bal, nog wel actief als vrijwilliger 
in de jeugddag  en activiteiten-
commissie. Ook als er met de 
vriendengroep iets te regelen of 
organiseren is, ben ik altijd wel 
van de partij.

Eigenwijsheid en soms wat kop-
pigheid heb ik echt wel van mijn 
vader, daardoor ben ik wel echt 
mezelf en is duidelijk wie ik ben 
en waar ik voor sta. Van hem heb 
ik ook geleerd om niet op te ge-
ven. Thuis was het van ‘je mag 
wel vallen maar daarna weer 
snel opstaan en doorgaan’.

Wat voor werk doe je?
Ik werk bij het Hoogheemraad-
schap van Rijnland. Daar ben ik 
omgevingsadviseur en relatie-
beheerder. Dat betekent dat ik 
verantwoordelijk ben voor het 
relatiebeheer met Greenport 
Boskoop (boomkwekerijen) en 
voor hun het eerste aanspreek-
punt ben voor water gerelateer-
de zaken. Het is mijn taak om 
beide belangen (van het water-
schap en de kwekers) zo goed 
mogelijk op elkaar af te stem-
men. Als omgevingsadviseur 

Het doorgeef stokje, Manouk Sloothaak
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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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hou ik me bezig met de wa-
tergebiedsplannen. (de be-
stemmingsplannen voor het 
water) Voor de hele plan-
vorming tot uitvoering ben 
ik eerste aanspreekpunt 
voor de omgeving en be-
langhebbenden. Wat onder 
andere bij mijn werk hoort is 
onderhandelen met boeren 
als er bijvoorbeeld sloten 
verbreed moeten worden. 
Dan komt mijn achtergrond 
goed van pas! 

Wat vind je leuk aan je 
werk?
Voornamelijk het contact 
met ‘buiten’. Ik zeg altijd: 
“daar waar de schop de 
grond in gaat en iets gaat 
veranderen, daar wordt het 
spannend". Dan vind ik het 
leuk om te kijken hoe ik die ver-
schillende wensen en belangen 
tot win-win-situaties kan maken, 
daar krijg ik echt energie van!

Daarnaast raakt water ons al-
lemaal en is het best een com-
plex verhaal, zeker met het oog 
op klimaatverandering. Het lijkt 
allemaal een ‘ver van mijn bed 
show’, maar als ik dan bedenk 
dat het waterschap de polders 
(ja, ook onze Aarlanderveense)  
‘doorrekent’ met klimaatscena-

rio’s tot en met 2050, dan komt 
opeens het besef dat die impact 
van klimaatverandering toch wel 
dichterbij is, dan ik dacht. 

Verder	vind	ik	het	vooral	fijn	dat	
ik een bijdrage kan leveren aan 
het platteland. Dat is waar ik het 
uiteindelijk voor doe. Het platte-
land! 

Wat zijn je hobby’s? 
Vroeger ging ik vaak met Wendy 
Breedijk paardrijden. Zelf wilde 
ik ook graag een paard maar dat 

Het doorgeef stokje, Manouk Sloothaak
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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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mocht niet. Daar krijg je zuring 
van in het land, zei mijn vader al-
tijd. Ik kijk nog steeds in iedere 
paardenwei of ik dat zie.  Rond 
mijn 8e ben ik begonnen met 
voetbal, dat was toen een ge-
mengd team. Het doel was een 
meiden elftal (toen nog 7-tal). 
Op een gegeven moment had-
den we zelfs drie meidenteams 
bij Aarlanderveen, best uitzon-
derlijk Later helaas nog maar 
één. We zijn toen samengegaan 
met Zwammerdam.  Dat werkte 
zo goed dat we kampioen zijn 
geworden, maar omdat we een 
combinatie van twee verenigin-
gen waren, mochten we niet 
promoveren. Sindsdien zijn de 

Aarlanderveners (die in de min-
derheid waren) overgeschreven 
naar Zwammerdam. Uiteinde-
lijk zijn we van de 5e naar de 4e 
klasse gepromoveerd. De kampi-
oenswedstrijd was in Aarlander-
veen en het feest in Zwammer-
dam. We zijn toen met zijn allen 
op de platte kar naar Zwammer-
dam gegaan. Dat was een leuk 
feestje.

Je doet toch ook aan muziek?
Ja, in groep vier ben ik gestart 
met	blokfluiten,	daarna	naar	de	
bugel. Tijdens mijn studie ‘stad 
en streekontwikkeling’  aan de 
Hoge Agrarische School in Den 
Bosch ben ik even gestopt want 

Het doorgeef stokje, Manouk Sloothaak
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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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toen had ik te weinig tijd om ook 
mee te doen aan de concours 
en frequente repetities. Later 
ben ik weer teruggevraagd bij 
de drum-fanfare. Ik heb me wel 
even afgevraagd of zo’n uniform 
wel wat voor mij was, maar de 
repetities waren zo gezellig dat 
ik ben gebleven. Nu draag ik het 
uniform met trots want mensen 
worden er blij van. Inmiddels 
speel ik euphonium, een blaas-
instrument in de categorie groot 
koper.

Waar ben je trots op?
Het meeste op mijn vrienden-
groep dat nog net zo hecht is als 
vroeger. We zijn wel verschillen-
de kanten op gegaan maar kun-
nen altijd op elkaar terugvallen 
en als er iets is staan ze er.

Een bijzonder moment vond ik 
het toen mijn broertje een paar 
jaar terug plotseling geopereerd 
moest worden  en mijn ouders 
naar het ziekenhuis moesten. 
Het was hoog-zomer en er moest 
gehooid worden. Uiteraard was 
er regen op komst dus de baal-
tjes moesten en zouden wel die 
avond nog naar binnen. Na één 
oproep in onze app-groep stond 
er in no-time zo tien man voor 
mijn neus om te helpen. 

Op zo’n moment maak je tijd 
voor elkaar vrij en help je elkaar. 
Voor mij was dat echt heel bij-
zonder en ik ben dus heel trots 
op ons bijzondere ‘groeppie’.

Omschrijf Aarlanderveen in je 
eigen woorden:
‘Me dorpie’. Het is gewoon ver-
trouwd en ik voel me hier thuis. 
Ik woon nu tijdelijk in Bodegra-
ven en mis vooral dat iedereen 
elkaar kent en jong en oud el-
kaar groet en een praatje maakt. 
Het gemoedelijke en voor elkaar 
klaar staan is wel typerend voor 
Aarlanderveen.

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?
Daar kan ik heel kort over zijn: 
Dan komen er zo snel mogelijk 
woningen voor starters en mid-
denduur zodat de jeugd hier kan 
blijven wonen.

Wat mag er specifiek niet veran-
deren/wil je behouden:
Aarlanderveen moet blijven 
zoals het is. Dan bedoel ik het 
karakteristieke behouden bij-
voorbeeld de doorkijkjes in de 
polder, maar niet zodanig dat 
het de noodzakelijke ontwikke-
lingen en woningbouw remt.

Het doorgeef stokje, Manouk Sloothaak
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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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Wat zul je nooit meer vergeten?
Natuurlijk de periode dat het niet 
goed ging met mijn broertje (in-
middels gaat het gelukkig weer 
heel goed met hem en heeft hij 
na een paar jaar reizen een goe-
de baan). Maar ik wil liever met 
iets leuks eindigen. Voor mij zijn 
alle leuke dingen die we met de 
groep doen, dingen om nooit 
meer te vergeten. Iemand hoeft 
maar een idee te hebben en het 
wordt uitgevoerd. Of het nu een 
spontane poolparty  is waar na-
tuurlijk dan ook eten bij moet of 
een kroeg over de sloot bouwen 
waar alle voorbijgangers gezel-
lig een biertje konden doen. En 
natuurlijk onze jaarlijks dag met 
de meiden op de camping ‘de 
verloren dochter’ bij Martine 
Koole op het erf. Allemaal super 
gezellig en verbindende dingen. 
Het mooie is dat ouders en jeugd 
elkaar daar ontmoeten en we sa-
men veel lol hebben. 

Je kreeg het doorgeefstokje 
met de vraag: “Hoe komt het 
dat je zo veelzijdig bent?”
Ik denk dat gepaard gaat met 
mijn valkuil dat ik heel veel din-
gen leuk vind en het dan ook ga 
doen. Van huis uit heb ik regelen 
en aanpakken mee gekregen en 
dat het liefst in verbinding met 
mensen, en met een lach op je 
gezicht. Voor mij gaat het dus 
vanzelf en met veel plezier.

Aan wie geef jij het stokje door 
en met welke vraag?
Aan Hans van der Voorn, omdat 
hij altijd zo goed weet hoe het al-
lemaal moet. Ik zou wel eens wil-
len weten waar hij al die wijsheid 
vandaan haalt en wat hij zou 
doen als hij burgemeester van 
Aarlanderveen zou zijn.

Het doorgeef stokje, Manouk Sloothaak

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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Terugblik activiteiten 2018 Zon-
nebloem afdeling Aarlander-
veen

In het afgelopen jaar 2018 heeft 
de afdeling Aarlanderveen weer 
een aantal activiteiten georgani-
seerd. Onderstaand een terug-
blik op het afgelopen jaar:

Op 3 februari jl. zijn 6 gasten en 
één van onze vrijwilligers naar 
de theatermiddag in Nieuw-
veen geweest. Deze voorstelling 
werd georganiseerd door de 
Zonnebloem Regio Alphen aan 
den Rijn. 

Op 14 februari jl. werd de jaarlijk-
se Valentijn-middag gehouden 
voor de gasten van de Zonne-
bloem, afdeling Aarlanderveen, 
in het speeltuinhuisje in de vorm 
van een Valentijnslunch met erw-
tensoep.  De ruimte was mooi 
aangekleed met allerlei versie-
ringen die te maken hadden met 
Valentijnsdag.

Op 21 maart jl. werd bij de familie 
Rodenburg een ochtend georga-
niseerd voor het maken van een 
lentestuk. Onze gasten gingen 
met	 een	 fleurig	 lentestuk	 naar	
huis.

Op 18 april jl. werd een bezoek 
gebracht aan het museum “Kom 
d’r in” van de heer H. de Boer 
in Nieuwkoop. De heer De Boer 
vertelde over gereedschap en 
andere attributen uit de oude 
tijd. Een leuke activiteit die wel-
licht nog eens wordt herhaald. 

Op 9 mei jl. gingen 6 gasten en 2 
vrijwilligers van de Zonnebloem 
afdeling Aarlanderveen  mee 
met de dagboottocht, georga-
niseerd door de Zonnebloem 
Regio Alphen aan den Rijn. De 
gasten hebben genoten van de 
vaartocht en de goede verzor-
ging aan boord. 

Op vrijdag 13 juni jl. werd de jaar-
lijkse picknick gehouden, dit jaar 
bij Boerderij Verhaar, waar we 
hartelijk werden ontvangen met 
koffie,	thee	en	broodjes,	klaarge-
maakt door de vrijwilligers van 
de Zonnebloem. 

Een rondvaart over de Nieuw-
koopse Plassen, die gepland was 
voor 5 september, moest op het 
laatste moment worden afge-
zegd vanwege het zeer slechte 
weer. Deze rondvaart werd aan 
alle gasten van de Zonnebloem 
Aarlanderveen aangeboden, 
vanuit de opbrengst van de 

Terugblik activiteiten 2018
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Paasloop 2018. Onze gasten heb-
ben deze boottocht nog tegoed; 
we zullen deze in het voorjaar 
2019 houden.  

Op woensdag 17 oktober jl. was 
de jaarlijkse bingo-middag in het 
speeltuinhuisje; dit jaar geen bin-
go maar het “rad van avontuur”. 
Daar onze voorzitter, de heer 
Van Dolder, niet aanwezig kon 
zijn, was een goede vervanger 
gevonden in de persoon van de 
heer Hofman. 

Op donderdag 6 december jl. 
werd een ochtend georgani-
seerd bij de familie Rodenburg 
voor het maken van een kerst-
stukje. Onze gasten gingen met 
een mooi kerststuk met verlich-
ting naar huis.  
 
Tenslotte was op dinsdag 11 de-
cember jl. het jaarlijkse kerstdi-
ner in het Oude Rechthuis, waar 
ca. 40 gasten hebben genoten 
van een heerlijk diner, verzorgd 
door de familie Vergeer. Er was 
een muzikale bijdrage van de 
heren Hoogervorst en Den Her-
tog van het koor Lord’s Voice 
die kerstliedjes zongen, die onze 
gasten konden meezingen. De 
zangers deden dit belangeloos.

Langs deze weg willen wij de 
mensen in Aarlanderveen die tij-
dens de Jumbo sponsoractie aan 
de Zonnebloem in Aarlander-
veen hebben gedacht, anderen 
van wie wij het afgelopen jaar 
een gift mochten ontvangen en 
al onze dorpsgenoten die loten 
hebben gekocht (een groot deel 
van de loten opbrengst komt 
ten goede aan de plaatselijke af-
deling van de Zonnebloem), har-
telijk bedanken. Mede hierdoor 
kunnen wij als afdeling voor 
onze gasten leuke activiteiten 
blijven organiseren.

Ook in het jaar 2019 zal de Zon-
nebloem weer activiteiten or-
ganiseren voor onze gasten in 
Aarlanderveen, te beginnen met 
de Valentijnslunch op 14 februari 
a.s.

Bestuur en vrijwilligers Zonne-
bloem Afdeling Aarlanderveen

Terugblik activiteiten 2018
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Zilveren ring gevonden
Gevonden ter hoogte van de oversteekplaats bij het kruispunt een zil-
veren ring.

Voor meer informatie Elly van Tol 06-13044096

Oproep foto's Dorpsstraat 111
Beste dorpsgenoten. Eind 2017 waren wij in de gelukkige omstandig-
heid Dorpsstraat 111 van de fam. Tolk te mogen kopen. Een prachtig 
historisch pand in het centrum van het dorp. Na een jaar modernise-
ren en verbouwen is het nog niet af, maar zijn we wel een heel eind.

De oorsprong van het pand schijnt terug te voeren tot 1800, maar 
omdat het wat verder van de weg staat komt het (voor zover ons be-
kend) op de standaard historische ansichtkaarten van het dorp niet 
voor.	Wij	zijn	erg	nieuwsgierig	of	er	toch	nog	historische	afbeeldingen	
van 'Hoeve Bydorp' bestaan van ver vervlogen tijden, maar in ieder 
geval van voor de tijd dat de familie Tolk de boerderij renoveerde in 
1978.	Heeft	u	of	weet	u	afbeeldingen?	Wij	maken	er	graag	een	kopie	
of scan van.

Contact: robert.hijman@gmail.com of kom even een keer langs.

Robert & Annette Hijman

Kwijt
Wij zijn onze witte space scooter kwijt. We 
denken dat één van onze kinderen ermee 
gespeeld heeft en vergeten is om hem weer 
mee naar huis te nemen. Dus mocht iemand 
een onbekende space scooter in de buurt of in 
de schuur hebben staan, dan komen wij hem 
graag halen. 

Groet, Familie Hijman (0172-579726)

Ingezonden Berichten
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Woord zoeker

Ingezonden Berichten

Dank jullie wel
Ik wil graag alle Aarlanderveners die aan mij gedacht hebben met 
Kerst bedanken. 

Henk Verkade

Activiteiten, Anouk, Bomen, Concert, Enquête, Kokkerellen, Kwijt, 
Oldtimers, Ring, Spacescooter, Terugblik, Verrassing, Wens, Winter-
kost
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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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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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Colofon

BESTUUR 
Herman de Jong   Voorzitter - Noordeinde 3 - 0641859887
Annette Hijman-Smit Secretaris - Dorpsstraat 111 - 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.
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        Bloemen Kado Shop: De Blijde Wereld 
Verse Rozen - Boeketten - Bloemstukken en Rouwwerk 
          Planten - Plantenbakjes - Kado-artikelen 
 
Ook voor uw tuinonderhoud of aanleg voor meer info 
en het voordelige uurtarief 06-21536228 René Kroon      

                   
                Rozen bezorgen in heel Nederland !! 

  Zie onze Website www.deblijdewereld.nl 
           Noordeinde 11c / Aarlanderveen 0172-571909 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



OUDSHOORN
www.toyota-oudshoorn.nl


