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Maandag 18 maart
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 20:00 uur.

Vrijdag 22 maart
Klaverjas competitie Spinmill. 
Aanvang 20:00 uur.

Zaterdag 23 maart
Tegel eruit, plant erin.
Van 10:00 tot 15:00 uur. Zie voor 
meer info deze Belangenaar.

Dinsdag 26 maart 
Klaverjasavond in ‘t Achterom 
Noordeinde 24. Zie voor meer 
info deze Belangenaar.

Woensdag 27 maart
Senioren datingmiddag. Zie voor 
meer info deze Belangenaar.

Vrijdag 29 maart
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20:00 uur.
-
Kinderbingo  in de speeltuin van 
18:30 tot 20:00 uur. 

Maandag 1 april
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 20:00 uur.

Vrijdag 5 april
Klaverjas competitie Spinmill. 
Aanvang 20:00 uur.
-
“Samen Kokkerellen, Samen 
Smullen” in het Dorpshuis. 
Om 15:00 uur samen koken.
Om 17:30 uur gezamenlijk eten.

Vrijdag 12 april
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20:00 uur.

Zaterdag 13 april
Schaapscheerder feest bij de 
speeltuin. Zie voor meer info 
deze Belangenaar.

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 27 maart
Woensdag 10 april

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 13 april
 
Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 1 april

Redactievergadering
Woensdag 3 april

Agenda

Jaarvergadering Belangenvereniging
Maandag 25 maart, Dorpshuis, 

aanvang 20:00 uur.
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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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Agenda jaarvergadering

te houden op maandag 25 maart 2019
om 20.00 uur in het Dorpshuis

1.  Welkom/Opening
2.  Status woningbouw beleid Aarlanderveen
     Uitleg gemeentelijk beleid (door Anthony van Nieland)
3.  Korte uitleg projecten
4.  Jaarverslag van de secretaris
5.  Jaarverslag van het wijkbeheer
6.  Jaarverslag van de penningmeester
7.  Verslag van de kascontrole commissie
8.  Benoeming van de nieuwe kascontrole commissie
9.  Bestuurssamenstelling
10.  Plannen 2019
11.  Rondvraag
12.  Sluiting

U bent van harte welkom op deze zeer informatieve avond. 

Belangenvereniging Aarlanderveen
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Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 van het bestuur

Aanwezig: 
Herman de Jong  (voorzitter en tijdelijk penningmeest)
Annette Hijman   (secretaris) 
Jordi Wijfje    (bestuurslid woonbeleid)
Frank van der Salm   (bestuurslid wijkbeheer)
Rob Groenestein  (bestuurslid IT zaken)
B. van Zonneveld  (bestuurslid)

Zaken die in 2018 speelden:

N231
De N231 gaat een grote opknap-
beurt tegemoet. De startdatum 
is echter vertraagd. De planning 
op dit moment is, dat de werk-
zaamheden in de zomer van 
2019 zullen plaatsvinden, een 
definitieve datum is nog niet be-
kend.

Snel internet buitengebied
Glasvezel buitenaf wil binnen de 
gemeente Alphen aan den Rijn in 
het buitengebied glasvezel aan-
leggen. Voorwaarde hiervoor 
was dat 50% van alle adressen 
in het hele buitengebied een 
glasvezel abonnement afsluit. 
Binnen het buitengebied van 
Aarlanderveen is deze norm ge-
haald, echter in de gehele regio 
was deze norm te hoog.

Glasvezel buitenaf wil toch 
graag glasvezel aanleggen. Op 
dit moment is glasvezel direct in 
gesprek met de gemeente over 
de aanlegvoorwaarden.

Wijkbeheer
Buiten de gangbare zaken zoals 
krom gereden paaltjes en kapot-
te verlichting waren er dit jaar 
geen grote projecten voor de af-
deling wijkbeheer.

Wel is er op het gebied van ver-
keersveiligheid in het dorp een 
stap gezet; we hebben de ge-
meente Alphen aan den Rijn be-
reid gevonden om een compleet 
leerpakket voor de groepen 1-2-3 
beschikbaar te stellen, dit pak-
ket bevat niet alleen lesstof voor 
de leerlingen van basisschool de 
Viergang maar ook stoeptegels 
van ‘Dick Bruna’ welke op strate-
gische plaatsen in het dorp zijn 



Maart 2019 9

aangebracht, dit alles om de jon-
gere kinderen bewust te maken 
van verkeersveiligheid.

Speelbos
Het speelbos, wat vorig jaar al 
op de agenda stond heeft meer 
tijd nodig dan we in aanvang 
dachten, het blijkt toch moeilij-
ker dan gedacht om alle partijen 
op hetzelfde spoor te krijgen. 
Even leek het er op dat het pro-
ject geen doorgang kon vinden 
omdat de provincie niet wilde 
meewerken, inmiddels zijn we 
op het punt aanbeland dat we 

aan het afstemmen zijn wie wel-
ke verantwoording in dit project 
op zich neemt.

Bestuurssamenstelling
Afgelopen jaar heeft het bestuur 
de waardevolle versterking ge-
kregen van Rob en Boris. De va-
cature voor penningmeester is 
echter nog steeds vacant.

Jaarverslag 2018
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Notulen jaarvergadering 2018

Notulen jaarvergadering Belangenvereniging Aarlanderveen
26 Maart 2018

Aanwezig:
Herman de Jong  (voorzitter)
Jordi Wijfje  (bestuurslid)
Annette Hijman  (bestuurslid)
Rob Groenestein  (kandidaat bestuurslid)
B. van Zonneveld  (kandidaat bestuurslid)
45 leden
Aantal afgevaardigde van de gemeente

Afgemeld:
Frank van der Salm  (bestuurslid)

1. Opening
De jaarvergadering vond plaats 
in Het Oude rechthuis en werd 
stipt 20.00 uur afgetrapt door 
onze voorzitter Herman de 
Jong. In de zaal waren 45 geïnte-
resseerden aanwezig.

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

3. Wijkbeheer
• De streetprint is vervangen in 

de Dorpsstraat
• Er is een oplaadpaal voor 

elektrische auto’s geplaatst.
• Het speelbos lijkt lastig te 

worden.

• Blikvangers worden hopelijk 
dit jaar gerealiseerd

• Opknapbeurt N231 is uitge-
steld, wel worden alvast bo-
men en struiken verwijderd 
(bocht N231 tot het fietsbrug-
getje) om zo het zicht beter 
op het fietspad te hebben 
vanaf de weg.

4. Jaarverslag van de penning-
meester & 5. kascontrole com-
missie
De administratie is op orde en de 
resultaten van 2017 en de begro-
ting van 2018 is besproken. 
De kascommissie , bestaande 
uit Marco Hijman en Aad Lubbe, 
hebben akkoord gegeven voor 
het jaarverslag 2017 en de begro-
ting voor 2018.
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6. Aanvulling bestuur
Er zijn in het afgelopen jaar 2 
mensen bereid gevonden om 
toe te treden tot het bestuur. 
Rob Groenestein en B. van Zon-
neveld. Zij treden in deze ver-
gadering met toestemming van 
alle aanwezigen toe tot het be-
stuur. Voor de vacature penning-
meester staat nog steeds een 
vacature open.

7. 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 

Notulen jaarvergadering 2018

         Voor al uw tuinonderhoud en aanleg

 Neem contact op, voor een vrijblijvende offerte.

  En maak gebruik van ons voordelige uurtarief!

          

Tel: René Kroon 06-21536228 / Email: deblijdewereld@hetnet.nl
     www.deblijdewereld.nl

_____________________________________________________

    Bloemen Kado Shop : De Blijde Wereld

    Verse Rozen – Boeketten – Bloemstukken en Rouwwerk
      Planten – Plantenbakjes – Sieraden – Kadoartikelen 

  
         Noordeinde 11c Aarlanderveen / Tel: 0172-571909
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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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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!

8. 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

9. Ontwikkeling visie op Aarlan-
derveen
Het college heeft de opdracht 
uitgezet: actualiseren bestem-
mingsplannen van de dorpsker-

nen. Iedereen heeft tijdens de 
jaarvergadering, in rondetafel-
gesprekken met ambtenaren 
van de gemeente zijn/haar me-
ning kunnen uiten betreffende 
Aarlanderveen. Ook de gemeen-
te uitgedaagd om dit uit te wer-
ken en met het document terug 
te komen naar het dorp om te 
toetsen. Deze uitdaging is de ge-
meente aangegaan.

10. Rondvraag
Krijgen wij ook blauwe contai-
ners voor het papier? De aanwe-
zige gebiedsadviseur van de ge-
meente gaat dit uitzoeken.

11. Sluiting
Herman de Jong bedankt alle 
aanwezigen en sluit de vergade-
ring

Notulen jaarvergadering 2018
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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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Het programma van het tentfeest is helemaal rond!

Tentfeest S.V. Aarlanderveen 2019
4 dagen feest tijdens het Hemelvaartsweekend

29 mei - 1 juni

Woensdagavond 29 Mei

Rowwen Heze

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

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

Vrijdag 31 Mei

Stuk TV, Freddy Moreira 
& DJ Paul Elstak

Donderdag 30 mei 
vanaf 14:00 uur

Familiedag 
met o.a. "iets nieuws"

Zaterdag 1 juni

De Ski Hut “on tour” + 
Helemaal Top + Helene 

Fischer (tribute)



16 Maart 2019

Wilt u weten wat er wel en niet mogelijk is aan-

gaande de nieuwbouw van starters woningen In 

Aarlanderveen?

Kom dan naar de algemene ledenvergadering 

van de BVA op 25 maart! Wij verwachten ook een 

aantal raadsleden.
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Klaverjassen voor de vasten actie

Op dinsdagavond 26 maart is 
er een gezellige klaverjasavond 
in ‘t Achterom (Noordeinde 24, 
Aarlanderveen). De opbrengst 
van deze avond komt geheel ten 
goede aan het Vastenaktiepro-
ject; “Schoon drinkwater voor 
Kinko in Tanzania”. 

Het inleggeld is € 6,00 (dat is in-
clusief een setje lootjes voor de 
loterij die na afloop wordt ge-
houden), of als je dit goede doel 
extra wil steunen; € 10,00 (inclu-
sief 3 setjes loten). 

Om 20.00 uur beginnen we met 
kaarten, maar om 19.30 uur is de 
koffie al klaar.

Zoals in Aarlanderveen gebruike-
lijk is, doen we vier rondes op z’n 
Rotterdams en het is “verplicht 
gaan”. 

De organisatie van deze avond 
is in handen van Sjaak Leliveld 
(06-25118163) en Agatha Keijzer 
(0172-604764). Graag willen wij 
weten op hoeveel mensen we 
ongeveer kunnen rekenen, dus 
bel ons even van te voren of mail 
naar sla52@kpnmail.nl 

Alle klaverjasliefhebbers zijn dus 
op deze avond van harte wel-
kom in ‘t Achterom.

6 April - Krentenbollen actie

Tijdens de Krentenbollenactie 
worden in Aarlanderveen en 
Korteraar huis aan huis versge-
bakken XXL-krentenbollen ver-
kocht. 

Niet alleen lekker om op te eten, 
maar een aantal krentenbollen 
bevat ook nog eens een lot. 

Treft u in de krentenbol een lot 
aan, dan is het altijd prijs. Prijzen 
zijn af te halen tijdens de Rom-
melmarkt op 15 juni.
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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

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

Uitvaartonderneming
Gea van der Hee
06 27 27 88 98
www.geavanderhee.nl

bij een overlijden bén ik er voor u
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Speeltuin Nieuws

Vrijdag 29 maart 
Kinderbingo van 18.30 tot 20.00 
uur. Leden €2,50 en niet leden 
€3.00. 

Dit is inclusief 1x drinken, 1 snoep 
en 1 zakje chips. Wij spelen 4 
rondjes. 

Zaterdag 13 april 
Schaapscheerder feest van 10.30 
tot 14.30 uur. Met leuke kraam-
pjes en een optreden van de cre-
ative dance creations om 11.00 
uur. Rad van avontuur, knutse-

len voor de kinderen en heerlijke 
hamburgers en pannenkoeken. 
En natuurlijk worden de schapen 
weer geschoren. 

Nog een aantal data om alvast te 
noteren in uw agenda zodat uw 
kind erbij kan zijn: 
Paasontbijt 20 april 
Tentenkamp op 21/22 juni voor 
groep 1, 2 en 3 en 28/29 juni voor 
groep 4 t/m 8

Groeten van het activiteitenteam

De Viergang: Samen Uniek!

Aanmelden nieuwe leerlingen
Binnenkort starten we weer 
met de formatie voor het nieu-
we schooljaar. Het is voor ons 
belangrijk te weten op hoeveel 
nieuwe kinderen in groep 1 we 
komend schooljaar 2019-2020 
kunnen rekenen. 

Heeft u thuis een aankomende 
kleuter die tussen 1-3-2015 en 1-7-
2016 geboren is en wilt u hem/
haar bij ons op school inschrij-
ven? 

Kom dan gerust langs voor een 
kennismakingsgesprek of een in-
schrijfformulier.
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Uit de schoenendoos

Kort geleden teruggevonden, 
een brief uit 1973 in dichtvorm, 
van een dorpsgenoot en klant 
Jan Grobben. 

De reden van zijn schrijven was 
dat hij een een paar schoenen 
ter reparatie had gebracht bij 
ons in de schoenmakerij. Toen hij 
na een paar dagen kwam om zijn 
schoenen weer op te halen was 
er maar één schoen, de andere 
was spoorloos verdwenen. Na 
een paar weken, miscchien wel 
maanden is dat zoekgeraakte 
exemplaar toch weer gevonden 
in een grote verpakkingsdoos. 

Afijn om een lang verhaal kort te 
maken, hij Jan Grobben en zijn 
vrouw waren ondertussen ver-
huist naar Friesland. Mevrouw 
Grobben was lang onderwijze-
res geweest op de Mariaschool 
op het Noordeinde.

Dus de schoen opgestuurd naar 
Friesland en een brief in dicht-
vorm erbij gedaan. Prompt 
schreef hij mij een brief terug, 
ook in dichtvorm en dat was heel 
leuk. Het is ondertussen al zo'n 
45 jaar geleden dat het gebeur-
de. 

Op de volgende pagina de brief 
die Jan mij destijds had gestuurd.

Sam Fousert

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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Uit de schoenendoos
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Wilt u weten hoe het staat met de plannen 

voor het Speelbos aan de Jacob van Dam-

straat? 

Kom dan naar de algemene ledenvergade-

ring van de BVA op 25 maart!
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55e 3-Molenloop!

Op Tweede Paasdag, 22 april a.s. 
organiseert de Aarlanderveense 
molenloopcommissie in samen-
werking met Alphense Atletiek 
Vereninging (AAV'36) de 55e edi-
tie van de 3Molenloop te Aarlan-
derveen. 

In samenwerking met AAV 
wordt er weer gebruik gemaakt 
van het log-systeem Mylaps. 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. 
 
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 be-
langstelling uit het Dorp van 
zowel deelnemers als toeschou-
wers, komt dat zien!

Inschrijven
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 km  idem   starttijd 11.10 uur.
     15 km  idem    starttijd 11.10 uur.
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De dingen goed regelen voor wanneer u dat zelf  

niet meer kunt: een testament kan u en uw  

naasten veel zorg en ellende besparen. Doorgaans  

treedt het pas in werking na uw overlijden, maar  

wat als u door ziekte of een ongeluk niet meer  

in staat bent om zelf te handelen? Wist u dat u  

voor die situatie ook een levenstestament kunt  

opstellen? Wie dan leeft, dan zorgt? Kroes en  

Partners denkt van niet!

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

testament?
Wij zorgen
dat het
bij u leeft
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Senioren datingmiddag 
Voor deelnemers tussen de 60 tot 70 jaar

Wilt u gezellig samen naar de bioscoop, 
samen eten of een wandeling maken? 
Bent u op zoek naar een nieuwe liefde of 
vriendschap? Wees welkom tijdens de 
datingmiddag van Tom in de buurt!

Deze middag biedt de kans om andere 
alleenstaande senioren te ontmoeten 
tijdens korte gesprekken en onder het 
genot van een hapje en een drankje.

Locatie: 
Na aanmelding ontvangt u de definitieve locatie per post

Voor wie?
Maximaal 20 deelnemers tussen de 60 en 70 jaar

Kosten:
€5,00 per persoon, inclusief hapje en twee drankjes
contant te betalen aan de ingang

Tijd en datum: 
Woensdag 27 maart 2019: 14.30 – 16.00 uur

Aanmelden tot 17 maart 2019 via wijkcoach:
José Prummel & Winnie Querreveld   0172-424113
w.querreveld@tomindebuurt.nl

WWW.TOMINDEBUURT.NL
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ZATERDAG

23 MAART
VANAF 10 UUR STAAT

DE KOFFIE KLAAR!!

OPEN DAG
MAAK KENNIS
MET ONZE
GEZELLIGE
VERENIGING!!

VOOR JONG TOT EN MET OUD
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Kraamvisite

Vanaf 11 maart tot ongeveer half 
april bent u van harte welkom 
voor een kraamvisite.

Als de vlag op het erf staat is onze 
schuur open van 14.00 tot 16.00 
voor een bezoek. Andere tijden 
zijn ook mogelijk maar dan graag  
in overleg. Voor de kinderen is er 
een leuke kleurplaat. Ook kunt 
u in onze ontvangstruimte eens 
kijken wat u met wol kunt doen.

Kerkvaartsweg 65
2445 AC aarlanderveen
schaapsfarm@gmail.com
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Ouderensoos

Wij willen graag 65+ mensen uit-
nodigen om eens een kijkje te 
komen nemen bij ons. Het zijn 
hele gezellige middagen. 

Wij doen spelletjes zoals rummi-
kub of een potje kaarten of even 
gezellig kletsen, het is 1 keer in 
de 3 weken. Het is van septem-
ber t/m april.

Er is een hele leuke sinterklaas-
middag en een mooie kerstmid-
dag en ook hebben we een ver-
rassingsmiddag. Vindt u het leuk 

om eens te komen kijken, kom 
dan gerust langs bij ons in de 
Jeugdhaven.

De volgende middag is donder-
dagmiddag 18 april. Het begint 
om 14.00 uur tot 17 uur. Daarna 
begint het nieuwe seizoen weer 
in september. Dus hebt u inte-
resse, kom gezellig een kijkje ne-
men.                                                                                                                                        

Hopelijk tot ziens en vriendelijke 
groet van het bestuur Ouderen-
soos.
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Even voorstellen

Wij zijn komen wonen aan de 
Dorpsstraat 49. Gilbert Dordreg-
ter (41) & Liliana Hilberink (34).

Gilbert (ik) ben 23 jaar werkzaam 
op Schiphol bij KLM Cargo  en 
Liliana werkt in Amsterdam cen-
trum.

Wij zijn een avontuurlijk onder-
nemend stel en hebben 13 ja-
ren gewoond in Mijdrecht op 
het recreatie park de kromme 
Mijdrecht. 

Ik ben een geboren Amsterdam-
mer en Liliana is een Colombiaan-
se opgegroeid in Haaksbergen . 

De afgelopen 13 jaren hebben 
wij zeer veel gereisd over onze 
mooie aardbol en hebben wij 
veel gezien en geleerd. Nu zijn 
wij neergestreken en wat meer 
gesetteld in het mooie Aarlan-
derveen. 

Wij verwachten hier fijn te kun-
nen wonen en makkelijk te kun-
nen integreren in het dorp. 

Ik heb als hobbies natuur en ge-
bouwen fotografie en trek daar-
voor er graag op uit.
 
Ik ben lid van de Facebook groep 
Aarlanderveen toen en nu, ik zal 

daar in de toekomst mijn foto’s 
delen en daarnaast ben ik een 
actief tafeltennisser. Ik ga zekers 
voor recreatief spel een kijkje ne-
men bij de ttv Spinmill. 

Wij hebben nog een vraag
Wij zoeken in het dorp een gara-
ge, box, schuur of ander ruimte 
om onze motor danwel fietsen 
te kunnen stallen. 

Zijn er bewoners die ons kunnen 
adviseren of helpen hiermee ? 

Tot ziens aan een ieder 
Groet Gilbert & Liliana
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Gluren bij de Buren

Gluren bij de buren 10 februari 
2019.
in de Belangenaar van november 
2018 stond een oproep om je aan 
te melden voor dit nieuwe eve-
nement in de gemeente Alphen 
aan den Rijn.

Wij wisten van het bestaan niet 
af en hebben wat informatie 
ingewonnen, het bleek een lan-
delijk concept te zijn met als 
bedoeling artiesten een podium 
te bieden. Artiesten van allerlei 
pluimage, muziek, dans, gedich-
ten, verhalen.

Het initiatief komt van de Stich-
ting de Cultuurbrigade.

Ook is het de bedoeling zoveel 

mogelijk mensen (uit je buurt) 
op de been te brengen. Het leek 
ons wel een uitdaging om hier-
aan mee te doen en we melden 
ons dan ook aan. 

In december hoorden we dat we 
als locatie waren uitgekozen en 
ook aan welke artiest we gekop-
peld waren. Voor Noordeinde 
20b werd dit de band Devon's 
Loch, een pop/rockband met 
70's invloeden en voor Kerk-
vaartsweg 65 de band Shit Hap-
pens classic rock in een akoes-
tisch jasje van 1960 tot heden.

Het is dan de bedoeling dat je 
zelf contact opneemt met de 
aan jou toegewezen artiest en 
de nodige afspraken maakt.
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Een week of twee voor de da-
tum wordt er nog een informa-
tie-avond georganiseerd voor de
deelnemende locaties en krijg je 
een tas met promotiemateriaal 
mee.

Op de dag zelf, 10 februari, tre-
den de artiesten tussen 12.00 en 
17.00 3 x op.

Het weer viel die dag niet hele-
maal mee, het was nogal nat.
Toch werd het op beide locaties 
een super gezellige middag met 
spetterende optredens van de 
bands dat zeker voor herhaling 
vatbaar is.

Buren, familie en vrienden wa-
ren aanwezig, maar ook nieuwe 
gezichten hebben we gezien.Er 
werd door de band telkens een 
half uur opgetreden en vervol-
gens was er nog gelegenheid 
om met elkaar even een half 
uurtje bij te praten of nog wat 
te drinken alvorens de route te 
gaan vervolgen. Wie zin had kon 
voor een tweede optreden ook 
blijven zitten.We hopen dat vol-
gend jaar wat meer locaties in 
Aarlanderveen hun deuren ope-
nen zodat er in het dorp zelf een 
middagvullende route gelopen/
gefietst kan worden.

Een nadeel was nu namelijk de 
afstand tot de andere locaties in 
Alphen aan den Rijn, Boskoop, 
Zwammerdam, Hazerswoude en 
Koudekerk. Er moest dus af en 
toe nog tijdens een optreden al 
worden vertrokken om op tijd 
bij de volgende locatie aan te ko-
men.

Dus Aarlanderveners, komt er 
volgend jaar weer een editie in 
Alphen aan den Rijn geef je dan 
op, het is zeker de moeite waard.

Bert en Tineke van den Boon, 
Wim en Cora Herrewijn.

Gluren bij de Buren
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Wilt u weten wat er met uw jaarlijkse contri-

butie gebeurd?

Kom dan naar de algemene ledenvergade-

ring van de BVA op 25 maart!
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Kom in actie: tegel eruit, plant erin

Steentje bijdragen aan groene 
wereld

Iedereen kan eenvoudig een 
steentje bijdragen aan een groe-
nere leefomgeving: tegel eruit, 
plant erin! Tuinen krijgen zo niet 
alleen meer sfeer, maar ze zijn 
bijvoorbeeld ook beter bestand 
tegen de gevolgen van klimaat-
verandering. Om je op de goede 
weg te helpen organiseert tuin-
vereniging Groei & Bloei samen 
met Intratuin de inwisselactie 
‘Tegel eruit, plant erin!’. Lever 
op zaterdag 23 maart een te-
gel uit eigen tuin in en ontvang 
twee tuinplanten cadeau om de 
leeggekomen plek te vergroe-
nen. Twijfelaars die menen geen 
groene vingers te hebben, krij-
gen bovendien eenvoudige tips 
zodat de eigen tuin in no-time 
groeit en bloeit! De jaarlijkse 
inwisselactie van Groei & Bloei 
wordt sinds 2015 gehouden en 
er zijn al ruim 12.000 tuintegels 
vervangen door levend groen. 

Gratis tuinplanten
Kom op zaterdag 23 maart 2019 
tussen 10.00 en 15.00 uur met 
een tuintegel naar Intratuin Ter 
Aar. Daar staan vrijwilligers van 
Groei & Bloei klaar om de tegel 
in ontvangst te nemen. Je ont-

vangt vervolgens twee gratis 
tuinplanten naar keuze en prak-
tische adviezen om de eigen tuin 
te vergroenen. Je kunt onder 
meer kiezen uit vrouwenmantel 
(Alchemilla), ijzerhard (Verbe-
na), anemonen en zonnehoed 
(Echinacea). Het is overigens 
niet de bedoeling dat alle over-
bodige stenen en tegels ingele-
verd worden; maximaal 1 tegel 
per persoon. 

Daarom!
Tuinvereniging Groei & Bloei ad-
viseert om de tuin voor minimaal 
60% met groen te beplanten.
• Minder tegels betekent min-

der wateroverlast. Regen-
water kan beter in de bodem 
wegvloeien en de riolering 
raakt minder snel overbelast.

• Warmte blijft boven een bete-
gelde tuin langer hangen. Het 
vervangen van tegels door 
planten zorgt direct voor min-
der hitte in de tuin. 

• Meer groen in de tuin zorgt 
voor een betere biodiversiteit 
en dat is ook beter voor vo-
gels, bijen, vlinders en andere 
insecten.

Meer informatie vind je op:
www.groei.nl



34 Maart 2019



Maart 2019 35

Interview met Marc Rodenburg 
door Patricia de Sain-Innemee

Vertel eens iets over jezelf:
In Aarlanderveen geboren 
(31/10/89) en getogen. Ik heb 
hier in Aarlanderveen op school 
gezeten en na school lekker al-
tijd buiten en op de boerderij. 
Als kind was ik al graag aan het 
sleutelen met brommers en skel-
ters. Dat deed ik vaak samen 
met Wouter Kempen, mijn (ach-

ter)buurjongen. Tijdens de mid-
delbare schooltijd hadden we 
weinig contact en nu spreken 
we elkaar weer een paar keer 
per week. 

Waar kennen we je verder mo-
gelijk van?
Van kleins af aan heb ik op de 
voetbal gezeten. Toen we naar 
het grote veld gingen ben ik er 
mee gestopt en op zaterdag 
gaan werken, onder andere op 

Het doorgeef stokje, Marc Rodenburg
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Dorpsstraat 72
Aarlanderveen
Tel: 0172 - 57 1331

Een speciaal adres voor al uw lingerie, boxershorts,
ondermode en nachtkleding voor:

DAMES, HEREN EN KINDEREN

wo & do: 09:00 - 12:30 uur
13:30 - 18:00 uur

zaterdag: 09:00 - 16:00 uur

www.boxershopping.nl
www.thermoshopping.nl
www.beerenondergoed.com

Openingstijden:                           
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de Nieuwkoopse plassen als 
rietsnijder. Via aangetrouwde 
familie kwam ik aan dit bijzon-
dere bijbaantje. Ook nu werk ik 
daar nog vaak, maar dan voor 
reparaties aan landbouwmachi-
nes. Dat is heel bijzonder want 
veel van die afgelegen gebieden 
zijn voor publiek afgesloten en 
als kind kwam ik daar al en nu 
weer. Ik ga dan met het bootje 
van de rietsnijder of een andere 
grote schuit naar deze afgele-
gen gebieden. Voor mij is dit dus 
bekend gebied inmiddels maar 
het blijft bijzonder om hier te ko-
men.
 
Wat weten we nog niet van je? 
Het buitengebied kent mij goed 
want daar werk ik veel voor. 
Van hobby’s kennen ze me niet 
want ik ben veel aan het werk. 
Gelukkig is mijn vriendin Gonnie 
een paardenmeisje en ‘s avonds 
altijd met paarden bezig, dus 
dat gaat heel goed samen. Ver-
der ga ik graag met vrienden op 
stap of ze komen ’s avonds even 
een bakkie doen. Gonnie is heel 
makkelijk en zo is het hier zeker 
in het weekend vaak een  zoete 
inval.

Hoe hebben jullie elkaar ont-
moet?
Gonnie komt uit Leiden en ik 

ken haar al ruim 10 jaar van de 
schuurfeesten Zoeterwoude/
Stompwijk.

We spraken elkaar dan altijd wel 
maar verder niet. Ongeveer 3 
jaar later hebben we een keer 
afgesproken en het klikte. Maar 
ja, Gonnie wilde eigenlijk niet de 
stad uit en niet in een oud huis 
gaan wonen. Toch wonen we 
nu samen in Aarlanderveen in 
een huis  uit 1876. De concessie 
die ik heb moeten doen is dat de 
katten mee mochten en dat het 
hier een soort van kinderboer-
derij wordt. Inmiddels hebben 
we kippen en geiten en een paar 
hele makke vleeskoeien. Soms 
staan er ook stieren van een man 
uit Leiden. We zijn nu bezig met 
een paardenstal zodat Gonnies 
paard hier bij huis kan komen te 
staan.

Hoe ben je op deze plek terecht 
gekomen?
Mijn ouders hebben een veehou-
derij aan de Hogedijk. Tien jaar 
geleden hebben zij deze plek 
(aan de Kerkvaartsweg 63) ge-
kocht om zelf naar toe te gaan 
als iemand van de kinderen het 
bedrijf over zou nemen. Voor 
mij was zeker dat ik het in ieder 
geval niet ging doen, want ik 
vind het pas interessant als het 

Het doorgeef stokje, Marc Rodenburg
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diesel lust. Acht jaar geleden 
ben ik voor mezelf begonnen 
met sleutelen en repareren van 
landbouwmachines en toen op 
zoek gegaan naar een plek voor 
mijn eigen bedrijf. Aangezien de 
overname van het bedrijf van 
mijn ouders door mijn broertje 
of zusje nog onzeker is hebben 
mijn ouders mij de gelegenheid 
geboden op deze plek te star-
ten, waar ik heel blij mee ben. 

Wat heeft gemaakt dat je voor 
jezelf bent gestart?
Een klant van mijn ouders had 
een kapotte trekker en ik kreeg 
de kans die te repareren en ik 
merkte dat ik het een erg leuke 
uitdaging vond én het lukte ook 
nog. Dus zo is het begonnen. Na 
mijn studie landbouwtechniek in 
Apeldoorn heb ik een tijd bij van 
't Riet gewerkt. Daar had ik ook 
mijn afstudeerstage gedaan en 
ben ik gebleven na het afronden 
van mijn studie. Langzaam aan 
ben ik daarnaast voor mezelf ge-
start en toen ik op een gegeven 
moment zoveel werk had dat ik 
het niet meer kon combineren, 
ben ik helemaal voor mezelf ge-
gaan.

Waarin lijk je op je ouders?
Qua karakter lijk ik meer op mijn 
vader, qua uiterlijk ben ik een 

mix van beide. Ben wel een echte 
Rodenburg in de zin van behoor-
lijk eigenwijs. Gonnie beaamt dit 
en vult aan met “ook wel eens 
koppig”.  Handigheid, gewoon 
beginnen eerst proberen, iets 
niet zien als lastig maar als uit-
daging en gewoon doorzetten 
tot het is gelukt, heb ik echt van 
mijn vader geleerd. Mijn vader 
kan zich ook technisch goed red-
den dus daar heb ik heel veel van 
geleerd. Van mijn moeder heb ik 
meer structuur meegekregen, 
wat bijvoorbeeld heel handig is 
in administratie. 

Verder zijn we allemaal onder-
nemers in de familie van beide 
kanten. Opa en oma van moe-
ders kant hadden een winkel, 
een postagentschap en sigaren-
winkel. Zelf heb ik dat niet meer 
meegemaakt, toen was de win-
kel al overgenomen. Van vaders 
kant hadden ze een boerenbe-
drijf.

Hoe ziet een werkdag er uit? 
’s  Ochtends om zeven uur ont-
bijten we samen, daarna ga ik 
naar buiten om de onderdelen 
uit te pakken die ’s nachts gele-
verd worden en dan aan de klus. 
Veel van mijn werk speelt zich 
af in Aarlanderveen en hier heel 
dichtbij. Zevenhoven of de Me-

Het doorgeef stokje, Marc Rodenburg
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ije vindt ik al erg ver. Mijn werk 
is heel wisselend en ik ben veel 
onderweg voor reparaties op 
locatie. De rest doe ik hier in de 
werkplaats. Ik hou me vooral be-
zig met de losse dingen die tus-
sendoor komen en daar heb je 
een dagtaak aan. Verder hou ik 
me bezig met de planning en ad-
ministratie. Ik heb één scholier, 
Teun uit Zevenhoven, in dienst 
voor het sleutelen. Hij werkt 4/5 
dagen per week en gaat één dag 
naar school. Daarnaast springt 
mijn broertje René heel veel bij. 
Hij heeft metaalbewerking ge-
daan en doet vooral construc-
tiewerk voor me. Waar ik vooral 
van machines hou, heeft hij veel 
meer met vee. Zo heeft hij ook 
nog schapen. 

De planning is meestal tot half 
zes maar omdat Gonnie ook laat 
thuiskomt, kan ik vaak wel tot 
half acht buitenspelen. Rond 
rond half acht/acht uur eten we 
samen en daarna hebben we lek-
ker even tijd voor ontspanning 
en samenzijn. Soms gaan we sa-
men nog even een ritje maken 
om naar een machine te kijken 
of iets ophalen.

Omschrijf Aarlanderveen
Gezellig dorp. Met een geweldig 
dorpsfeest. Gelukkig nog veel 

agrarische ondernemers. Waar 
nog ruimte voor is om te boe-
ren. Mooi hier in de polder, deels 
vanuit werk nu, maar ook vanuit 
mooie jeugdherinneringen.

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?
Ik zou het makkelijker maken 
voor startende en bestaande 
ondernemers om hier te starten 
en te blijven. Zelf heb ik best een 
hoop problemen gehad rondom 
het bestemmingsplan. Inmid-
dels hebben we daar wel een 
weg in gevonden en houden we 
met hobby beesten ook de agra-
rische bestemming in tact.

Wat mag er niet veranderen/wil 
je behouden?
De polders en het vrije zicht, het 
vee buiten en de mooie boerde-
rijen. Het nostalgische gevoel 
van een trekker en mestwagens 
die door het land rijden. Dat is ei-
genlijk nog mooier dan die koei-
en. 

Waar ben je het meest trots 
op? 
Op mijn ouders dat ik op deze 
plek mijn bedrijf kon starten, 
dat ze me hierbij gesteund heb-
ben. Ze zullen zich wel eens zor-

Het doorgeef stokje, Marc Rodenburg
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gen hebben gemaakt van “wat 
koopt die nou toch weer voor 
machine”, maar hebben me al-
tijd gesteund. En ik ben trots dat 
ik een mooi bedrijf heb opgezet 
met een hoop trouwe klanten 
die graag regelmatig komen. 
Zonder hun lukt het ook niet. Die 
gunning moet je echt verdienen. 
Verder ben ik trots dat er steeds 
meer blauwe trekkers in het 
dorp rijden. 

Noot van de interviewster: sinds 
het gesprek met Marc, weet ik 
dat je een avond kan vullen met 
praten over de kleur van trek-
kers. Daarna ben je toch een 
soort van besmet want tegen-
woordig valt me onderweg de 
kleur van een trekker op.

Je kreeg het doorgeefstokje 
met de vraag: Hoe krijg je zo’n 
enorme trekker als die helemaal 
uit elkaar ligt, weer in elkaar? 
Zeker met al die elektronica van 
tegenwoordig.
Nou, gewoon beginnen en soms 
blijft er wel eens wat over. Nee 
hoor, dat valt wel mee. Je moet 
gewoon niet bang zijn om dat 
ding uit elkaar te halen. Ik ben 
opgevoed met aanhouder wint. 
Dus gewoon beginnen, stug 
doorgaan en dan komt het goed. 
Leveranciers en internet leveren 

wel tekeningen en de basis komt 
vaak op hetzelfde neer. Er zit wel 
verschil per merk of leeftijd en 
natuurlijk is de elektronica wel 
nieuw. Maar door te doen en via 
overleg met leveranciers hou ik 
kennis bij en leer ik steeds meer. 
In de basis gaat het gewoon om 
het principe van stroom en dat 
stroomcirkeltje moet rond. Dus 
als je de onderbreking vindt en 
dat oplost, dan doet hij het weer. 
Eén van de belangrijkste dingen 
die ik heb geleerd is dat in veel 
dingen, gaat het er niet om wat 
je kent, maar wie je kent. Zo is 
er, als het echt te gek wordt, al-
tijd wel iemand die kan helpen. 
Kortom, gewoon aanpakken en 
vertrouwen dat het goed komt 
en zo nodig hulp durven vragen.

Aan wie geef jij het stokje door 
en met welke vraag?
Eric-jan Jonker, hij reviseert 
tandwielkasten. We werken ook 
weleens samen, dus daar heb ik 
niet direct iets over te vragen. 
Wel ben ik benieuwd wat hij zo 
leuk vindt aan de zwarte cross 
en waarom hij iedere zondag 
hetzelfde rondje met de hond 
loopt?

Het doorgeef stokje, Marc Rodenburg



42 Maart 2019

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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Wilt  u weten of er nog plaatsen open zijn 

voor het maandelijkse “Samen Kokkerellen, 

Samen Smullen”? 

Kom dan naar de algemene ledenvergade-

ring van de BVA op 25 maart!
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Woord zoeker
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Bedankt
Even een bedankje voor alle kaarten en bloemen die wij voor ons 50 
jarig huwelijk hebben gekregen. Het was geweldig, hier kunnen wij 
weer op terug kijken. En ook de familie, buren, vrienden en kennissen 
willen wij bedanken voor alles.

Jan en Nel Veenswijk

Aankondiging collecte Landelijke ZOA collecte 2019. 
Dit jaar zal de landelijke ZOA collecte weer gehouden worden in week 
13 van 24 tot 30 maart 2019 . De ZOA richt zich op het verlenen van 
hulp aan vluchtelingen in het land van herkomst en daar is veel voor 
nodig . 

Helpt u weer mee?

Verantwoording opbrengst vorig jaar 2018 € 643,- 

Hartelijk dank daarvoor!

Ingezonden Berichten
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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 - 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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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



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


