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Wat een tegenstrijdigheid
Vieren we in Corona-tijd

Waar onze bewegingsruimte beperkt is
Onze 75 jaar vrijheid

En tegelijkertijd is er nu ook tijd
Om stil te staan

Bij oude pijn
Een nieuw begin
Verbonden zijn

Wat we nu leren
En al 75 jaar wensen

Zonder angst gezond te zijn
Dat gunnen we alle mensen
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In verband met de huidige 
regelgeving omtrent het Co-
rona virus en de vele afgelas-
tingen, hebben we besloten om 
de agenda leeg te laten.

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 6 mei
Woensdag 20 mei
Woensdag 3 juni

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 6 juni

Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 25 mei

Bestuursvergadering
Woensdag 20 mei

Redactievergadering
Woensdag 27 mei

Agenda
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Bericht van onze huisarts

Op vrijdag 22 mei, de vrijdag na 
Hemelvaartsdag, is de praktijk 
gesloten.

De praktijk wordt voor uitslui-
tend spoedgevallen op deze dag 
waargenomen door Huisartsen-
praktijk Ter Aar, Aardamseweg 
73, 2461 CB Ter aar. Telefoon-
nummer 0172-602811.

Voor spoedeisende zorg bui-
ten kantoortijden, dus ook op 
Hemelvaartsdag belt u met de 
Huisartsendienst in Alphen aan 
den Rijn, tel. 088-4274700.

Tijdens de Coronacrisis is de 
praktijk gewoon op werkdagen 
bereikbaar tussen 8.00-17.00 
uur.

Patiënten met griepklachten 
kunnen niet naar de praktijk 
komen. Voor andere medische 
klachten kunt u een afspraak 
maken voor het spreekuur. U 
hoeft niet bang te zijn dat u op 
de praktijk besmet wordt met 
het Coronavirus.
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06 - 45 08 53 68

info@jmhoveniers.nl

Aarlanderveen

www.jmhoveniers.nl

TUINAANLEG
VOL PASSIE EN 

VAKMANSCHAP
Uw hovenier midden in het Groene Hart

         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: info@deblijdewereld.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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Geheimen uit een sigarenkistje

Omdat het dit jaar 
75 jaar geleden is 
dat Nederland be-
vrijd werd en om-
dat ik had gehoord 
dat iemand in Aar-
landerveen een 
mooi verhaal heeft 
over een sigaren-
kistje dat te maken 
heeft met de Twee-
de Wereldoorlog, 
ben ik op zoek gegaan naar dit 
verhaal.

Ik kwam uit bij Chris Hoogen-
doorn wonende aan het Zuidein-
de van Aarlanderveen. Hij kon 
mij een heel mooi en indruk-
wekkend verhaal vertellen over 
een sigarenkistje dat hij toever-
trouwd had gekregen tijdens 
een bezoek in februari 2018 aan 
een vriendin, Sjanie Slingerland.

Zij had dit kistje gevonden in 
het bureau van haar man na zijn 
overlijden. “Ik denk dat het iets 
heel bijzonders is”, zei ze nog. 
Bij het openmaken van het doos-
je, begrijpt Chris direct wat ze 
bedoelt: het zijn de laatste scha-
mele bezittingen van een Joods 
gezinnetje dat, zo vermoedt hij 
direct, bij haar schoonouders on-
dergedoken heeft gezeten.

De vraag is natuurlijk direct:  
klopt dit vermoeden en hoe is  
het dit gezin vergaan? En als het 
niet goed afgelopen is, kunnen 
we nog familieleden vinden om 
hen deze foto’s en documenten 
te overhandigen? Chris belooft 
haar om het te gaan uitzoeken.

Thuis gekomen gaat hij gelijk op 
zoek. Met behulp van Google 
komt hij op de site van het Joods 
Monument. Daar vindt hij dat 
alle drie de gezinsleden, Moritz, 
Maria en Elza Moses, op 30 april 
1943 zijn omgebracht in Sobibor. 
Het enige wat hij daar vindt, zijn 
de geboortedata, de data van 
overlijden, hun laatste woon-
adres in Rotterdam en de kaar-
ten van Westerbork, waarop 
staat wanneer ze daar zijn “an-
geliefert” en de data “deportiert 
nach Sobibor”.
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Vaststaat dat het gezin Moses 
rond september 1942 onder-
duikt bij de familie Slingerland 
in Nieuwkoop, om precies te zijn 
aan de Noordenseweg nr. 64. Dit 
baseert hij op het feit dat deze 
documenten in de familie Slin-
gerland bewaard zijn gebleven 
én dat een nog in leven zijnde 
zoon van Slingerland, een ver-
haal kon vertellen van een gezin 
dat geheel aan de omschrijving 
van het gezin Moses voldoet.

De vader des huizes, Leendert 
Slingerland, runt ten tijde van de 

Tweede Wereldoorlog met zijn 
vrouw een boerderij en kweke-
rij. Hij houdt tijdens de oorlog 
vele onderduikers verborgen. 
Omdat het bedrijf gelegen is aan 
de Nieuwkoopse Plassen kun-
nen onderduikers bij dreigend 
onraad worden verstopt in hut-
ten op eilandjes in de Nieuw-
koopse Plassen. Onder andere 
in schiethutten voor de jacht op 
eenden. Er liggen altijd boten 
met dekens en eten klaar om di-
rect uit te kunnen varen.

Moritz Moses had zelfs zijn haar 

Luchtfoto van de boerderij van de Fam. Slingerland waar het gezin on-
dergedoken zat.

Geheimen uit een sigarenkistje
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rood geverfd zodat hij minder 
Joods zou lijken, want uit verha-
len bleek dat hij moeilijk binnen 
was te houden op zijn schuil-
adres wat spanningen gaf bij de 
fam. Slingerland.

Op een bepaald moment voelt 
Leendert zich genoodzaakt om 
een aantal onderduikers elders 
onder te brengen. Hij vraagt aan 
Engelbert van der Sar, een boer 
aan de Nieuwveenseweg nr. 51 
te Nieuwkoop, die hij goed kent 
vanuit de Gereformeerde Kerk, 
of hij het gezin Moses op kan 

nemen. Daarin stemt Van der Sar 
toe.

In april 1943 wordt een vijftal 
Nieuwkopers opgepakt van-
wege hulp aan onderduikers, 
meer in het bijzonder vanwege 
“jodenbegunstiging”. Onder 
hen zijn Leen Slingerland én En-
gelbert van der Sar. Er wordt 
algemeen aangenomen dat ze 
verraden zijn, maar door wie 
wordt nooit helemaal duidelijk. 
De andere drie zijn leden van 
het verzet, waaronder een on-
derwijzer van de School met den 

Maria en Elza en de oudere mevrouw vermoedelijk de moeder van Maria.

Geheimen uit een sigarenkistje
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Bijbel, de heer Anne de Vries. 
In eerste instantie belanden zij 
in Kamp Vught, waar hen een 
heel slechte periode wacht in de 
vorm van lichamelijke en psychi-
sche marteling om zoveel mo-
gelijk bekentenissen af te dwin-
gen. Daarna volgt een periode 
in een werkkamp te Moerdijk. 
In december 1943 wordt Leen 
Slingerland vrijgelaten. Hij keert 
als een lichamelijk gebroken 
mens naar Nieuwkoop terug. 
Daar wacht een verrassing: zijn 
vrouw heeft twee weken vóór 
zijn terugkomst een zoon ge-
kregen en hem de toepasselijk 
naam Leendert gegeven. Al snel 
pakt Leendert senior weer ver-
zetsactiviteiten op in de vorm 
van doorvoer van wapens die in 
de Nieuwkoopse droogmakerij 
worden gedropt.

Volgens een bron in Nieuwkoop 
is op die fatale datum in april 
1943 tegelijk met Engelbert van 
der Sar ook het gezin Moses op-

gepakt. Dat correspondeert ook 
met de datum van 20 april 1943, 
de dag waarop Machiel Moritz, 
Maria en Elza Moses aankomen 
in Westerbork. Of zoals de kamp-
kaart van Westerbork vermeldt: 
“wurde am 20. April 1943 in das 
lager Westerbork eingeliefert”.

Het verhaal van het gezin van 
Moritz, Maria en Elza Moses is 
bijzonder triest. Niet alleen zij, 
maar ook hun wederzijdse ou-
ders en vele andere familieleden 
zijn vermoord in Auschwitz of 
Sobibor. Verhalen als deze zijn 
er zoals we weten vele. Dankzij 
de documenten in het sigaren-
doosje van de vriendin, krijgt het 
gezin Moses nu een gezicht op 
het Joods Monument.

Chris, ik wil u hartelijk danken 
voor dit mooie verhaal wat u na 
een lange, intensieve zoektocht 
kunt vertellen.
 
Shirley Jasper-Veenswijk

Geheimen uit een sigarenkistje

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
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4 en 5 mei 2020: samen stilstaan 
bij 75 jaar vrijheid

Bericht van het Nationaal Comi-
té 4 en 5 mei

Op 4 mei herdenken we de oor-
logsslachtoffers, waarbij reke-
ning wordt gehouden met de 
maatregelen die nodig zijn om 
het coronavirus onder controle 
te krijgen. We herdenken sa-
men in verbondenheid, ieder 
met zijn eigen herinneringen en 
gedachten.

Op 5 mei staan we stil bij het 
einde van de Tweede Wereld-
oorlog, nu 75 jaar geleden. Dat 
doen we in het besef dat vrij-
heid nooit vanzelfsprekend is. 
Vrijheid is kwetsbaar en vraagt 
verantwoordelijkheid van ons 
allen, juist nu er een beroep 
op ons wordt gedaan om goed 
voor elkaar te zorgen. 

Vlag
De activiteiten rond 4 en 5 mei 
vinden dit jaar door de omstan-
digheden vooral vanuit huis 
plaats. Daarom vraagt het Na-
tionaal Comité 4 en 5 mei aan 
heel Nederland om op 4 mei de 

vlag thuis de hele dag halfstok te 
hangen ter nagedachtenis van 
de oorlogsslachtoffers en op 5 
mei de vlag uit te steken om de 
vrijheid uit te dragen en als eer-
betoon aan hen die ons 75 jaar 
geleden hebben bevrijd. 

4 mei
De Nationale Herdenking op de 
Dam in Amsterdam gaat in aan-
gepaste vorm door, zonder pu-
bliek. Koning Willem-Alexander 
en koningin Máxima leggen, in 
aanwezigheid van alleen minis-
ter-president Rutte, burgemees-
ter Halsema van Amsterdam en 
voorzitter Verbeet van het Nati-
onaal Comité, een krans bij het 
Nationaal Monument. Koning 
Willem-Alexander houdt tijdens 
de herdenking een toespraak. 
De Nationale Herdenking wordt 
live uitgezonden door de NOS.

Het publiek wordt opgeroepen 
de herdenking thuis via de tele-
visie of online te volgen en niet 
naar de Dam te komen in ver-
band met de geldende maat-
regelen. Na de kranslegging 
draagt Eva Pronk (16) uit Den 
Haag haar gedicht Vrijheid voor. 
Voorafgaand aan de ceremonie 

Bron: https://www.4en5mei.nl/nieuws/nieuwsbericht/368/4-en-
5-mei-2020:-samen-stilstaan-bij-75-jaar-vrijheid

75 jaar vrijheid!
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op de Dam spreekt Arnon Grun-
berg in De Nieuwe Kerk de 4 
mei-voordracht uit. Ook dit vindt 
plaats zonder publiek. Simone 
Kleinsma zingt in De Nieuwe 
Kerk een lied, begeleid door een 
klein ensemble van het Metro-
pole Orkest. 

Thuis herdenken
Zoals ieder jaar wordt tijdens de 
Nationale Herdenking om 19.58 
uur het signaal Taptoe geblazen, 
gevolgd door twee minuten stil-
te om 20.00 uur. Het Nationaal 
Comité omarmt het initiatief 
van de Oranjevereniging in Et-
ten-Leur en roept alle blazers 
van Nederland op het Taptoe 
signaal mee te spelen vanuit 
huis. Na de twee minuten stilte 
klinkt het Wilhelmus. Het Natio-
naal Comité nodigt iedereen uit 
om thuis mee te zingen.  

Bevrijdingsvuur
In de nacht van 4 op 5 mei wordt 
in Wageningen voor Hotel de 
Wereld het Vrijheidsvuur ont-
stoken in aanwezigheid van de 
staatssecretaris van VWS, Paul 
Blokhuis. Elk jaar wordt het 
vuur in de nacht van 4 op 5 mei 
door heel Nederland verspreid 
en ontstoken op de Bevrijdings-
festivals. Nu de Bevrijdingsfes-
tivals niet doorgaan, wordt het 

vuur aansluitend aan de Natio-
nale Dodenherdenking vanuit 
Wageningen naar de provincies 
gebracht. Tegelijk met het ont-
steken van het Vrijheidsvuur in 
Wageningen, wordt het vuur 
ontstoken in de Bevrijdingsfesti-
val steden. Wageningen45 biedt 
iedereen de mogelijkheid om 
thuis het vrijheidsvuur digitaal te 
ontsteken en door te geven via 
www.vrijheidsvuur.nl.

5 mei
De 5 mei-lezing met Bondskanse-
lier Merkel kan door de omstan-
digheden helaas niet doorgaan. 
Hoewel de veertien Bevrijdings-
festivals ook niet doorgaan, 
staan de Ambassadeurs van de 
vrijheid dit jaar toch stil bij 75 
jaar vrijheid. Online en via social 
media laten de ambassadeurs 
Roxeanne Hazes, Snelle, Lucas & 
Steve en Kris Kross Amsterdam 
op 5 mei van zich horen. Het Na-
tionaal Comité hoopt dat heel 
Nederland zich hier online bij 
aansluit door via social media te 
laten weten hoe zij stilstaan bij 
75 jaar vrijheid. 

5 mei-concert
Ter vervanging van het jaarlijkse 
5 mei-concert maakt de NOS in 
samenwerking met het Natio-
naal Comité een uitzending van-

75 jaar vrijheid!
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75 jaar vrijheid!

uit de foyer van Theater Carré in 
Amsterdam. Simone Kleinsma, 
Roel van Velzen, mezzosopraan 
Maria Fiselier en violiste Noa 
Wildschut maken daar hun op-
wachting, op een bijzondere 
manier begeleid door het Me-
tropole Orkest. Daarnaast geeft 
presentator Simone Weimans 
een overzicht van de hoogte-
punten uit de 5 mei-concerten 
uit het verleden. De NOS zendt 
de bevrijdingsspecial om 20.35 
uur uit op NPO 1.

Bericht van het Oranjecomité 
voor Aarlanderveen
Op 4 mei gaat uiteraard de vlag 

halfstok ter nagedachtenis van 
de oorlogsslachtoffers en op 5 
mei steken we de vlag uit om 
de vrijheid uit te dragen en als 
eerbetoon aan hen die ons 75 
jaar geleden hebben bevrijd. We 
roepen u van harte op dit ook 
thuis te doen. Gezien de lande-
lijke maatregelen i.v.m. het coro-
na-virus zijn er geen verdere acti-
viteiten. Wel wordt er een krans 
bij het monument gelegd maar 
dit vindt op 4 mei ’s middags 
plaats en zonder publiek. 

Wij vertrouwen op uw begrip 
hiervoor.
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75 jaar bevrijding

75 jaar bevrijding; geen ten-
toonstelling, geen fietsroute, 
wel een boek.

Dit jaar staat in Nederland in het 
teken van 75 jaar vrijheid. Ook in 
Alphen aan den Rijn is een pro-
jectgroep al meer dan een jaar 
bezig geweest met de organisa-
tie van een groot aantal activi-
teiten om dit jubileum te vieren. 
Ook de Stichting Aarlanderveens 
Archief was bij een aantal activi-
teiten betrokken. 

De Alphense fietsroute langs bij-
zondere plekken zou ook door 
Aarlanderveen komen en er zou 
een aantal informatieborden 
met historische informatie over 
gebeurtenissen in de periode 
1940-1945 in het dorp worden 
geplaatst. De plannen voor een 
tentoonstelling over de bezet-
ting en bevrijding in het atelier 
van Piet Verdonk lagen klaar

Maar, evenals in heel Nederland, 
gaan als gevolg van de uitbraak 
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van het coronavirus ook in Al-
phen de activiteiten niet door. 
De bedoeling is om deze door te 
schuiven naar volgend jaar. Dat 
wordt dan het jaar waarin we 
75+1 jaar vrijheid vieren.

Een van de activiteiten kon ech-
ter wel doorgaan. Deze week 
verscheen een bijzonder boek 
over de periode van oorlog, 
bezetting en bevrijding (1940-
1945) in Alphen aan den Rijn. 
Het is geen traditioneel leer- en 
leesboek geworden over ‘de 
geschiedenis’ van deze periode. 
Het boek is getiteld ’75 jaar vrij-
heid in 75 beelden’ en met de ti-
tel wordt direct de opbouw van 
het boek aangegeven. 

Aan de hand van 75 ‘vensters’ 
over evenzovele onderwerpen 
wordt aandacht geschonken 
aan bijzondere gebeurtenissen, 
bijzondere voorwerpen en bij-
zondere foto’s of documenten. 
Elk venster geeft extra infor-
matie in de vorm van een bijbe-
horend ‘verhaal’. De vensters 
hebben betrekking op een van 
de dorpskernen, maar leggen 
ook de verbinding met het we-
reldgebeuren. Elke dorpskern 
krijgt aandacht in het boek. In 
het boek zijn ook afbeeldingen 

opgenomen van foto’s en docu-
menten uit Aarlanderveen, on-
der meer de mobilisatiepapieren 
van Jaap de Wit, een foto van de 
bevrijdingsoptocht in 1945 en 
dagboekaantekeningen van de 
Aarlanderveense soldaat Evert 
van Aken, die hij maakte in de 
meidagen van 1940. 

Het boek (22x22 cm) bevat 144 
pagina’s, is rijk geillustreerd en is 
uitgevoerd in full-color. De prijs 
bedraagt 15 euro.

Het boek is te koop bij de ver-
schillende historische vereni-
gingen, dus ook bij de Stichting 
Aarlanderveens Archief (Hugo 
Stapper, Noordeinde 54b en 
Arjan van ’t Riet, Zuideinde 3a). 
Wilt u liever de deur niet uit? Mail 
dan uw bestelling naar rijnhist@
gmail.com Dan wordt het bij u in 
de brievenbus gedaan.

75 jaar bevrijding
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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

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

bij een overlijden bén ik er voor u

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!

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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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

Beste Allemaal

Het kabinet heeft besloten dat 
de jeugd vanaf 29 april onder 
bepaalde voorwaarde weer kan 
gaan trainen op het voetbalveld.
Het NOC en NST heeft daarvoor 
een protocol voor voetbalclubs 
opgesteld. Met praktische re-
gels om verantwoord te kunnen 
sporten. Dit protocol maakt wel 
onderscheid in leeftijd klassen. 
Klassen tot en met 12 jaar en 
klassen 13 tot met 18 jaar.
 
Ook S.v. Aarlanderveen mag in 
overleg met de gemeente Al-

phen aan den Rijn onder deze 
voorwaarden die hieraan zijn ge-
steld met de jeugd gaan trainen.
 
De gemeente stelt dan ook dat 
alleen voor deze trainingen het 
complex gebruikt mag worden.

Het is dan ook verder verboden 
om op ons voetbalcomplex in tij-
den dat er niet door de jeugd van 
Aarlanderveen getraind wordt 
op het terrein aanwezig te zijn 
of er gebruik van te maken.
 
Leo de Jong.
Voorzitter S.v. Aarlanderveen

Coronaprotocol S.v. Aarlanderveen
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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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Waarom staan alle supporters op 't balkon?
Om te supporten voor de mensen uit de zorg.

Tegen wie spelen ze dan?
Tegen Corona.

Gaan we winnen?
Enkel als we thuis spelen!

Ondanks dat we allemaal in het zelfde schuitje zitten is het hartver-
warmend hoeveel mensen ons een blijk van medeleven geven.

Super lief, dank jullie wel!

Bertus en Tini Valentijn

Dank jullie wel!

Hondenbezitters van Aarlanderveen
Er is nu, in de hoek van de Jacob 
van Damstraat, naast de school, 
een stuk bos afgezet, zodat hon-
den daar naar hartelust kunnen 
poepen. 

De Kerkvaartsweg wordt nu 
echt te vaak en te veel gebruikt 
door hondenbezitters om hun 
hond daar uit te laten. Als je er 
wandelt loop je echt de kakkie-
trap. 

Er staat ook een zakjespaal zo-
dat u het niet in uw handen 
hoeft mee te nemen naar huis. 
Daar heeft de gemeente voor 
gezorgd. Dus laten we met el-

kaar zorgen dat er minder poep 
langs de weg richting de molen 
en Herrewijn z’n lammetjesboer-
derij ligt. 

Voor het vee dat langs de weg 
loopt te grazen zijn de honden 
uitwerpselen erg ongezond 
en als de boeren gaan maai-
en worden ze helemaal “ge-
poepstraalt”. Ook kunnen ze 
het hondenpoepgras niet aan 
hun vee voeren. Dus  wees spor-
tief, geniet van en met uw hond, 
maar neem de poep mee naar 
huis!

Hondenliefhebber Plony Verzaal
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Oranjevereniging verrast

Oranjevereniging verrast op veilige afstand maar viendelijk als 
altijd de Aarlanderveners
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Een veilige oversteek

Een veilige oversteek voor de 
rugstreeppadden
Het Hoogheemraadschap is 
op verschillende plekken op 
de Hogedijk in Aarlanderveen 
(zowel aan de dorpskant, als 
aan de kant van Korteraar) be-
zig met het overzetten van de 
rugstreeppadden. Dit schijnt 
door middel van diverse vrijwil-
ligers te gebeuren die zorgen 
voor een veilige oversteek. Er 
is contact met het Hoogheem-
raadschap geweest, omdat we 
graag wat meer over het hoe en 
waarom wilden weten. Helaas 
hebben we deze informatie nog 
niet ontvangen voordat deze 
uitgave gepubliceerd werd, dus 
hopelijk meer hierover in de vol-
gende editie. 

Wat hebben we zelf kunnen 
achterhalen?
De rugstreeppad staat op de 
Rode Lijst in de categorie ‘ge-
voelig’. De soort is ten opzichte 
van de referentieperiode (de pe-
riode voor 1950) met 61% afgeno-
men (Van Delft et al. 2007). Het 
hoogheemraadschap, natuurbe-
heer en vrijwilligers maken zich 
sterk voor het behoud van deze 
bedreigde beestjes.

Meer informatie over deze bij-
zondere pad kunt u vinden op 
internet:
http://natuurtijdschriften.nl/
download?type=document&do-
cid=587442
Bron: Verboom et al. 2009. 
In: Nederlandse Fauna 9: 174-185
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Fonds Alphen geeft €2500 voor Speelbos

De Belangenvereniging Aarlan-
derveen heeft een Speelbos ge-
realiseerd voor de jeugd, dank-
zij financiële steun van Fonds 
Alphen.
 
De Belangenvereniging Aarlan-
derveen heeft zich het afgelo-
pen jaar met volle kracht ingezet 
om een Speelbos te realiseren 
tussen de Jacob van Damstraat 
en de provinciale weg. De ge-
meente Alphen aan den Rijn on-
dersteunde dit initiatief en trad 
daarop in overleg met de pro-
vincie, die eigenaar was van het 
beboste stuk grond.

De gemeente kocht de grond 
voor een symbolisch bedrag van 
de provincie, zodat de Belan-
genvereniging Aarlanderveen 
een hek kon plaatsen tussen het 
bos en de provinciale weg. Dat 
is onlangs gebeurd en hierdoor 
kunnen kinderen het bosperceel 
voortaan op een verantwoorde 
manier gebruiken om in te spe-
len. De komende tijd zal worden 
gebruikt om het Speelbos ver-
der in te richten.
 
Honden
Het hek loopt van de loods tot 
de school en bevat een loopdeur 

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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naar het bosperceel naast de 
school, dat voortaan gebruikt 
kan worden om honden uit te 
laten, omdat dit in het Speelbos 
verboden is. Het zou immers 
niet leuk zijn voor de kinderen 
om met hondenpoep onder hun 
schoenen thuis te komen nadat 
ze in het Speelbos hebben ge-
speeld. We rekenen hiervoor op 
uw begrip.
 
Subsidie
De Belangenvereniging Aarlan-
derveen heeft voor het geplaats-
te hek een subsidie gekregen 

van Fonds Alphen van € 2500. De 
rest wordt gefinancierd vanuit 
de kas van de Belangenvereni-
ging. Fonds Alphen en omstre-
ken steunt jaarlijks maatschap-
pelijke initiatieven in Alphen aan 
den Rijn en omgeving. Het afge-
lopen jaar ondersteunde het met 
bijna € 160.000 initiatieven die 
ervoor zorgen dat verenigingen 
en stichtingen allerlei projecten 
kunnen opstarten en uitvoeren 
op het gebied van kunst, cul-
tuur, maatschappij, onderwijs, 
gezondheid en sport.

Fonds Alphen geeft €2500 voor Speelbos



28 Mei 2020

Kwaliteit in tapijt, vinyl, marmoleum,
gordijnen, vouwgordijnen, lamellen,

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063

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



Mei 2020 29

Interview met Frans Bunnik 
door Patricia de Sain-Innemee

Vertel eens iets over uzelf: 
Ik ben geboren op vijf april 1950 
en heb tot mijn 10e jaar op het 
Zuideinde in Nieuwkoop ge-
woond. Zo’n 60 jaar geleden 
ben ik met mijn ouders naar het 
Zuideinde nummer 81 (ons hui-
dige huis) in Aarlanderveen ver-
huisd en ben dus grotendeels 
hier opgegroeid. Ik heb echter 
als kind maar kort in dit huis ge-
woond, want mijn ouders zijn na 
een paar jaar met ons verhuisd 
naar Zuideinde 26. Daar had mijn 
vader meer ruimte om te boe-
ren. Mijn ouders hadden een 
gezin van negen kinderen, vijf 
broers en vier zussen en ik ben 

de vierde in de lijn. Geen één van 
de kinderen wilde het boerenbe-
drijf overnemen en we zijn uit-
eindelijk allemaal ondernemers 
in de detailhandel geworden. 
Dat we niet gingen boeren vond 
mijn vader wel een beetje jam-
mer, maar hij was ook trots dat 
we allemaal goed terecht zijn 
gekomen.

Waarschijnlijk kent (bijna) ie-
dereen u wel van de SRV-wagen 
(de kleine rijdende supermarkt).
Wat betekent SRV en hoe bent 
u in dit werk terecht gekomen?
SRV staat voor ‘Samen Rationeel 
Verkopen’. Later gaf men aan 
dat het ging om de eerste drie 
medeklinkers uit het woord SeR-
Vice. Mijn broer reed al melk in 

Het doorgeef stokje, Frans Bunnik
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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

Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl
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een melkwijk zoals we dat toen 
noemden. Zoals gezegd had ook 
ik geen zin om te gaan boeren, 
dus ik ben op mijn 17e met mijn 
broer gaan samenwerken en kon 
in 1971 een eigen melkwijk over-
nemen in Nieuwkoop.  De win-
kelwagen stond bij mijn vader 
op het erf en daar was ook het 
magazijn. Mijn moeder hielp dan 
met het laden van de wagen. Dat 
hebben we jaren samen gedaan. 
Totdat mijn vrouw in mijn leven 
kwam en die heeft het na ver-
loop van tijd overgenomen. 

Hoe bent u weer terug in dit huis 
op nummer 81 teruggekomen?
Een paar jaar nadat mijn moeder 
was overleden, wilde mijn vader 

de boerderij verkopen en toen 
hebben we een huis in Nieuw-
koop gekocht.  Na drie jaar daar 
te hebben gewoond zagen we 
dat dit pand leeg stond  en mijn 
pa heeft me toen een beetje ge-
pushed om het te kopen. Voor 
die tijd was het, zeker voor een 
startende ondernemer, een be-
hoorlijke investering, maar ik ben 
heel blij dat we het toen hebben 
gekocht. We hebben achter het 
huis een magazijn ingericht en 
zijn hiervandaan verder gegaan 
met de rijdende winkel.

Sinds wanneer rijdt u met de 
SRV-wagen in Aarlanderveen?
Na de melkwijk in Nieuwkoop 
kreeg ik eerst de Meije erbij en 

Het doorgeef stokje, Frans Bunnik
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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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in 2008 ook Aarlanderveen, toen 
de dorpswinkel hier dicht ging. 
Het is nu mijn laatste jaar dat ik 
met de SRV-wagen rijd. Eind van 
het jaar ga ik met pensioen. De 
winkelwagen heeft ook zijn lang-
ste tijd gehad want is inmiddels 
ook 25 jaar oud. Ik heb het dan 
bijna 50 jaar zelfstandig gedaan 
en daarvoor nog drie jaar bij mijn 
broer, dus het is wel mooi ge-
weest.

Het doorgeefstokje is aan u 
doorgegeven met de vraag:
Hoe is het om één van de laatste 
rijdende winkels in de Randstad 
te hebben en wat is er zoal ver-
anderd sinds u bent gestart als 
SRV-man.
Och er is zoveel veranderd. Ooit 
begon het als melkboer met de 
verkoop van alleen melk en wat 
zuivel. In de loop der jaren is het 
een complete kleine supermarkt 
op wielen geworden. Verder is 
de concurrentie van de grote su-

permarkten, die inmiddels ook 
thuis bezorgen, steeds verder 
toegenomen. Wat ik het meest 
jammer vind is dat je vroeger al je 
klanten kende, maar tegenwoor-
dig zijn er steeds meer mensen 
van buiten in het dorp komen 
wonen, dus je kent niet iedereen 
meer. Het zou mooi zijn als je 
met zijn allen een (rijdende) win-
kel in het dorp in stand zou kun-
nen houden, maar dat moet je 
dan wel echt met zijn allen doen. 

De handel is in de loop der tijd 
veel minder geworden. Inmid-
dels is het aantal vaste klanten 
met zo'n dertig mensen terug-
gelopen. Enerzijds omdat het 
klantenbestand voor een groot 
deel bestaat uit oudere mensen 
en daar zijn er verschillende van 
overleden en dan is er nog een 
aantal verhuisd. Anderzijds heb 
ik de gunning ook wel eens ge-
mist. Natuurlijk snap ik ook wel 
dat het bij de SRV wat duurder 

Het doorgeef stokje, Frans Bunnik
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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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is, maar die komt wel voor de 
deur en zorgt voor extra service. 
Wanneer we dat niet met el-
kaar in stand willen houden ver-
dwijnen alle kleine winkels wat 
vervolgens pas wordt gemist 
als het te laat is. De huidige ge-
neratie ‘melkboeren’ houdt het 
vaak nog wel vol, maar door ge-
brek aan opvolging komt er aan 
steeds meer bedrijven een eind. 
Ik heb het gelukkig al die jaren 
met plezier gedaan, maar nu ik 
70 ben geworden is het mooi ge-
weest.

U heeft in al die jaren vast van 
alles meegemaakt?
Ja, zowel hele leuke dingen zo-
als leveren voor bruiloften en 
partijen, maar ook begrafenis-
sen en inbraken. In totaal is er bij 
ons zes keer ingebroken, zowel 
in huis als magazijn en ook in de 
wagen. Dat is heel naar. 

Het leukst in al die jaren zijn de 
leuke contacten met de mensen, 
de praatjes en de gezelligheid 
geweest. Truus, de vrouw van 
Frans vult aan dat hij ook altijd 
een soort sociaal werker is ge-
weest. Hierbij kun je denken aan 
het maken van een praatje, het 
regelen van een speciale bestel-
ling, maar ook klusjes doen voor 
een oudere dame zonder hulp, 

zoals een stukje gaas leveren of 
een dakgootverstopping oplos-
sen. 

Waar heeft u uw vrouw ont-
moet?
Truus komt uit Harmelen van-
daan. We hebben elkaar ont-
moet in café-bar dancing ‘De vier 
balken’ in Haarzuilens. We gin-
gen daar op zondagavond met 
een groepje dansen. Het was 
daar een soort van chique, want 
je moest een stropdas om heb-
ben anders kwam je niet binnen. 
Het is wel gebeurd dat één van 
ons zijn stropdas was vergeten 
en dan gingen de anderen vast 
naar binnen om vervolgens een 
stropdas van boven uit het raam 
naar buiten te gooien. Mooie tij-
den waren dat.

Wat weten we nog niet van u? 
Ik ben trots op onze dochter Pat-
ty, haar partner Gijs en de drie 
kleinkinderen (3, 6 en 9 jaar), die 
wonen in Nieuwkoop. We pas-
sen normaal 1 dag per week op. 
Maar nu in de Corona-tijd 2 keer 
per week. Onze dochter is vroe-
ger met ringsteken vaak in de 
prijzen gevallen. Ik ben gek op 
het opknappen van oude tracto-
ren, dus misschien dat we straks 
als ik meer tijd krijg we weer 
mee ga doen. Misschien hebben 

Het doorgeef stokje, Frans Bunnik
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de kleinkinderen wel het talent 
van hun moeder. Verder heb ik 
in het verleden met een groepje 
uit het dorp op zondagochtend 
gefietst. Totdat ze twee keer per 
week gingen fietsen en daardoor 
ook meer konden trainen dan ik, 
toen werd het me teveel.  Maar 
fietsen is ook iets wat ik straks 
misschien weer ga oppakken. 
Verder lopen er hier op het land 
schapen en op het land en in de 
tuin is altijd genoeg te doen, dus 
ik denk niet dat ik me straks hoef 
te vervelen.

Uit wat voor soort gezin komt 
u?
Ik kom wel uit een sportfamilie. 
We waren en zijn allemaal vrij 
actief en gezond. Alleen mijn 
moeder is helaas op haar 59e 
overleden aan kanker. Dat was 
net voor ons trouwen. Het hele 
trouwgebeuren hebben we toen 
een jaar uitgesteld. Achteraf 
hadden we het misschien toch 

door moeten laten gaan, want 
ze heeft toch nog wat langer 
geleefd dan verwacht, maar je 
hoofd staat er dan ook niet naar.

Op welke ouder lijkt u het 
meest?
Qua uiterlijk lijk ik als twee drup-
pels water op mijn vader en ook 
het opgeruimde karakter heb ik 
van hem. Mijn vader is geboren 
waar nu TaarTenTuin is. Het so-
ciale heb ik denk ik van beide. 
Vooral mijn moeder hield ook 
wel van een praatje. Waarin ik 
totaal niet op hen lijk is met kaar-
ten. Mijn vader en moeder hiel-
den daar enorm van en hebben 
het ons ook nog wel geprobeerd 
te leren, maar wij gingen liever 
dansen.

Omschrijf Aarlanderveen in 
jouw kernwoorden:
Mooi dorp wat als je het mij 
vraagt eigenlijk niet groter moet 
worden. Wij zitten natuurlijk 

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

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

Het doorgeef stokje, Frans Bunnik
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helemaal aan de rand tegen de 
Ziende aan en komen eigenlijk 
niet zo vaak meer in het dorp, 
alleen ik met de winkelwagen.  
Het landelijke en karakteristie-
ke verdwijnt een beetje door 
nieuwbouw. Dat vind ik wel jam-
mer. 

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?
Ik zou iets doen aan de verkeers-
drukte in het groene hart. Het is 
hier zo mooi om te wandelen en 
te fietsen, dus ik zou al die mooie 
weggetjes, autoluw en fiets-
vriendelijk maken. Je wordt nu 
soms bijna van je fiets gereden. 
En ik had als burgemeester ze-
ker geen toestemming gegeven 
voor het aanleggen van otter-
tunnels, belachelijk! Natuur kan 
je niet dwingen moet je met Rust 
laten  weet je wat GBV betekend. 
Gebruik je Boeren verstand. Aan 
de ottertunnels is veel geld aan 
uitgegeven, dat hadden ze wat 
mij betreft beter aan een goed 
doel kunnen besteden. 

Wat mag er niet veranderen/wil 
je behouden:
De molenviergang behouden en 
het groen, zodat we de ruimte 

en de mooie doorzichten hou-
den.

Waar bent u het meest trots 
op? 
De kleinkinderen. Die houden je 
bezig en actief. En natuurlijk op 
mijn vrouw, Truus, die heeft me 
al die jaren ook in de zaak gehol-
pen. We zijn met niets begonnen 
en hebben samen hier een mooi 
stulpje opgebouwd waar we 
met veel plezier wonen.

Wat gaat u als eerste doen als u 
straks bent gestopt?
Mijn oude hobby’s uitoefenen. 
Ik heb nog wat oude tractoren, 
dus dat ga ik weer oppakken om 
bijvoorbeeld in Koudekerk weer 
mee te kunnen rijden. En een 
beetje vakantie houden en plan-
nen maken. Ik zou graag lekker 
een keer naar een warm land 
gaan en we hebben nog familie 
in Nieuw-Zeeland wonen. Die 
zou ik graag bezoeken. Na 25 
jaar zonder vakantie heb ik daar 
wel veel zin.

Aan wie geeft u het stok-
je door en met welke vraag? 
Aan Ans Hijman met de vraag 
hoelang ze al voor de kerk werkt 
en of ze ook in deze coronatijd 
nog kerkenwerk doet?

Het doorgeef stokje, Frans Bunnik
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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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Open dag brandweer

Onze geplande open dag, om u 
een kijkje in onze keuken te kun-
nen geven, kan door de RIVM 
maatregels helaas (maar zeer 
begrijpelijk) niet door gaan dit 
jaar. Wij gaan er van uit dat wij 
dit volgend jaar gewoon weer 
kunnen organiseren en hopen u 
dan te zien. We houden u op de 
hoogte.

De brandweer, hoe zit het daar 
verder eigenlijk mee in deze co-
rona-tijden?
Goede vraag, dus misschien is 
een korte uitleg wel even op zijn 
plaats. Om u maar meteen ge-
rust te stellen, al ons belangrij-
ke werk gaat natuurlijk gewoon 
door. Dus als u onverhoopt onze 
hulp nodig heeft, staan wij bin-
nen no-time voor de deur om te
helpen. 

Hoeven wij als brandweer dan 
geen 1.5 meter afstand te hou-
den?
Het liefst wel, en waar moge-
lijk doen wij dat ook. Er zijn na-
tuurlijk situaties waar dat echt 
niet kan. In de brandweerauto 
zelf, maar ook niet wanneer wij 
uit veiligheid een bepaalde taak 
met 2 personen moeten uit-
voeren. Omdat wij tot de vitale 
beroepen behoren, hebben wij 
voor dit soort situaties dan ook 

een uitzondering gekregen van 
de overheid.

Gelden er dan helemaal geen re-
gels voor de brandweer?
Jazeker, ook wij ontkomen er 
niet aan dat we ons aan moe-
ten passen. De reguliere weke-
lijkse oefenavonden gaan bij-
voorbeeld voorlopig niet door. 
Deze worden nu thuis achter de 
computer gedaan. Hierdoor mi-
nimaliseren we onze onderlinge 
contactmomenten en blijven we 
toch vakbekwaam. Maar ook als 
wij moeten uitrukken zijn er tal 
van extra maatregelen. Wij ma-
ken onze spullen bijvoorbeeld 
extra goed schoon na gebruik en 
houden onze gezondheid scherp 
in de gaten. Ook wij blijven thuis 
als we klachten hebben. Geluk-
kig is iedereen van ons op dit 
moment gezond en zijn we vol-
ledig inzetbaar. Dat willen we 
natuurlijk graag zo houden.

Daarom namens iedereen van 
uw brandweerpost Aarlander-
veen, onze grote dank aan allen 
die zich zo goed aan de regels 
van het RIVM houden.

Houd vol !
Mede dankzij u blijven wij inzet-
baar.
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Ingezonden Berichten

Helaas
Zoals jullie mogelijk wel hebben begrepen uit de persconferentie 
van dinsdag 21 april, zijn evenementen tot 1 september een ‘no go’. 
Dit houdt dus in dat het zomerfeest, de rommelmarkt en het zomer-
avondkaarten voor dit jaar komen te vervallen. 

Groet Mario Hijman

Beste Aarlanderveners,
Ondanks dat de winkel nu echt gesloten is, maak ik nog de overheer-
lijke mergpijpen en gevulde koeken. U kunt deze kopen op vrijdag en 
zaterdagochtend tot 12 uur. U moet dan achterom gaan.

Teun van Leeuwen

Campina Landdag
Wij hebben in een vorige editie een aankondiging gedaan m.b.t. de 
Campina Landdag. Voor de volledigheid willen wij u graag informeren 
dat ook dit evenement helaas niet door kan gaan.

De redactie

Wil graag twee bewoners van de Maarten Bogaardhof bedanken voor 
het rechtzetten en opknappen van de oude lantaarnpaal op het hoek-
je bij nr 20 echt super gedaan hij ziet er weer schitterend uit. Namens 
andere bewoners BEDANKT

Iedereen bedankt
Bij deze wil ik graag iedereen bedanken van wie ik met Pasen iets ge-
kregen heb.

Met vriendelijke groet 
Henk Verkade
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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 
 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: 

Bert Vitters, Anthony Coli en Kim Smeele                  0900- 88 44
	 :	E-mail via het contactformulier op Politie.nl
 Gemeente Alphen aan den Rijn              14 0172
   Huisarts, Dr. Ferdinand Oppenhuizen 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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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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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 - P. Pasmahof 3 - 0650126210
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.




