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Vrijdag 30 oktober
Halloween disco in de speeltuin. 
Groep 1 t/m 4 van 18.30 tot 19.45 
uur.
Groep 5 t/m 8 van 20.00 tot 
21.30 uur

Woensdag 11 november
Knutselmiddag in de speeltuin 
van 14.30 tot 16.00 uur.

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 21 oktober
Woensdag 4 november

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 7 november

Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 26 oktober

Bestuursvergadering
Maandag 26 oktober

Redactievergadering
Woensdag 28 oktober

Agenda
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Griepprikken
De griepvaccins worden op 5 no-
vember op de praktijk bezorgd.
Patiënten die tot de risicogroep 
behoren zullen een uitnodiging 
krijgen voor het spreekuur op 
dinsdagavond 10 november tus-
sen 18.00-20.00 uur en op vrij-
dagmiddag 13 november  van 
15.00-17.00 uur.

Door de verbouwing en de Co-
rona maatregelen geven we 
griepprikken op beide dagen in 
de kerk van de Hervormde Ge-
meente Aarlanderveen, Dorps-
straat 38.

Verbouwing
Sinds maandag 7 september  
wordt de praktijk verbouwd.

Tijdens de verbouwing, die naar 
verwachting tot half december 
gaat duren, doen we spreekuur 
in de portocabins in de tuin van 
de praktijk.

De ruimte is beperkt, wij vragen 
uw medewerking om ondanks 
deze beperking de Corona maat-
regelen toch in acht te nemen. 
Kom dus niet met meer perso-
nen naar de praktijk dan voor de 
afspraak noodzakelijk is. We zul-
len er als team alles aan doen om 
de overlast tot een minimum te 
beperken en kijken uit naar een 
geheel verbouwde praktijk.

Mondkapjes
Nu de overheid dringend advi-
seert om mondkapjes te gebrui-
ken in openbare ruimten, ver-
zoeken wij u om een mondkapje 
te dragen als u de praktijk bin-
nen komt.

Voor actuele informatie verwij-
zen wij naar onze website: www.
huisartsenpraktijkaarlanderveen.
nl

Bericht van onze huisarts
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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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De Algemene ledenvergade-
ring van de BVA vond plaats op 
maandag 28 september in het 
oude Rechthuis. Er waren on-
danks corona  25 leden aanwezig 
plus Steef van der Hoorn van de 
Gemeente Alphen aan den Rijn. 

De resultaten over 2019 en de 
plannen voor 2020 zijn getoond 
en besproken.  De volledige no-
tulen zijn opvraagbaar bij secre-
taris@bvaarlanderveen.nl en de 
presentatie is te zien op www.
bvaarlanderveen.nl

Verslag portefeuille wijkbeheer
•	 N231 wordt gerenoveerd
•	 GFT bakken
•	 Blauwe papierbakken zijn 

geleverd
•	 Dekkend AED netwerk in 

Aarlanderveen gerealiseerd
•	 Glasvezelkabel buitengebie-

den nog niet gerealiseerd
•	 Fietsbrug over het Aarkanaal 

uitgesteld
•	 Speelbos met hek en speel-

tuig gerealiseerd

Verslag penningmeester
We	hebben	een	positief	financi-
eel resultaat over 2019 en over 
2020 verwachten we een klein 
verlies als gevolg van de investe-
ringen voor het speelbos en het 

balanceertoestel.
Kascommissie is akkoord met de 
jaarcijfers. 

Aftredend: Marco Hijman & Aad 
Lubbe

Benoeming nieuwe kascommis-
sie: Peter Huitema en Vivian Ze-
venhoven

Verslag portefeuille woning-
bouw
We hebben te maken met de 
20KE contour en de status van 
Aarlanderveen als kroonjuweel 
cultureel erfgoed van de provin-
cie. De gemeente telt nu 69 mo-
gelijke nieuwe woningen voor 
Aarlanderveen. De BVA heeft 
ernstige twijfels bij de haalbaar-
heid hiervan

Aanpassing bestuur
Inmiddels aangetreden is Ma-
ries Koole als penningmeester  
Aftredend:	 Jordi	 Wijfje	 porte-
feuille woningbouw
Aantredend: secretaris Kees 
Vedder

Afscheid Jordi
Herman de Jong, Frank van der 
Salm, Steef van der Hoorn en 
Rob van Haastrecht spreken Jor-
di toe en complimenteren en be-

Van de bestuurstafel
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danken hem voor zijn inzet, ge-
duld en doorzettingsvermogen 
over de afgelopen jaren.

Windmolens in Aarlanderveen
Onder de Regionale Energie 
Strategie (RES) maken de geza-
menlijke gemeenten in de Rijn-
streek en Leidse regio (Holland 
Rijnland) momenteel een plan 
waar windmolens, zonneweides 
en andere duurzame energie-
bronnen kunnen komen.

Burgemeester Liesbeth Spies 
is verantwoordelijk voor duur-
zaamheid binnen Holland Rijn-
land en onder haar leiding zijn 
zoekgebieden voor vijf grote 
windmolens in de Nieuwkoopse 
polder aangewezen, op 600 me-
ter van de huizen in Aarlander-
veen.

De Belangenvereniging Aarlan-
derveen heeft in de vele con-
tacten met de gemeente nooit 

Van de bestuurstafel

Posities waar de windmolens geplaatst worden
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iets hierover vernomen en is 
ontstemd dit zelf te moeten ont-
dekken. 

Democratisering in Wijken en 
Kernen
De Belangenvereniging Aar-
landerveen is ontstaan uit Aar-
landerveen Leeft, is meer dan 
dorpsoverleg of dorpsraad, 90% 
van bewoners is lid (>16 jr), er 
is stemrecht voor elk lid en con-
tributie is 3 euro per persoon 
per jaar. Er is de maandelijkse 
uitgave van de Belangenaar, 
de maandelijkse openbare be-
stuursvergadering, de jaarlijkse 
ledenvergadering en 2 keer per 
jaar Bestuurlijk overleg met Ge-
meente. 

De Belangenvereniging Aarlan-
derveen heeft een eigen bank-
rekening, statuten, een gekozen 
bestuur en in 2013 is de Dorpsvi-
sie ontwikkeld. De Gemeente is 
voornemens om meer gebruik te 
gaan maken van de diverse over-
legorganen in de kernen buiten 
stad Alphen.

Plannen BVA 2020/2021
•	 Behouden vitaliteit Aarlan-

derveen
•	 Bouwen van 5 nieuwe wo-

ningen per jaar, waarvan 2 
starterswoningen

•	 Glasvezelnetwerk aanleg
•	 Voorkomen plaatsing wind-

molens in Aarlanderveen

Rondvraag
Aanwezige stelt voor om de ge-
meente af te rekenen op beleid. 
Wat betreft windmolens of al-
ternatieve mogelijkheden zoals 
zonnepanelen op daken.  

Andere aanwezige woont aan 
Zuideinde en heeft ergernis over 
hoe het erbij ligt. Wil 30 km/u en 
verkeersdrempels en steviger 
berm.

Steef van der Hoorn van ge-
meente reageert: hij is bezig 
geweest	met	afkalven	berm.	De	
wegbeheerder vindt het niet no-
dig actie te ondernemen. Steef 
zegt toe er achteraan te gaan.

Aanwezige heeft een vraag 
over onderhoud van de brug bij 
de Stationsweg. Die wordt ver-
nieuwd, reageert het bestuur.  

Bestuur BVA

Van de bestuurstafel
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Wethouder Schotanus opende 
op Burendag op feestelijke wij-
ze het Speelbos in Aarlander-
veen. 

De Belangenvereniging Aarlan-
derveen heeft zich de afgelopen 
drie jaar met volle kracht ingezet 
om een Speelbos te realiseren 
tussen de Jacob van Damstraat 
en de provinciale weg. Op Bu-
rendag kwam wethouder Scho-
tanus naar het dorp om de nieu-
we speelplek, in aanwezigheid 
van tal van kinderen, feestelijk 
te openen. 

De gemeente Alphen aan den 
Rijn ondersteunde het Speelbos 

en trad daarvoor in overleg met 
de provincie, die eigenaar was 
van het beboste stuk grond. De 
gemeente kocht de grond voor 
een symbolische 1 euro, zodat 
de Belangenvereniging een hek 
kon plaatsen tussen het bos en 
de provinciale weg. Daarvoor 
gaf Fonds Alphen een subsidie 
van € 2500. 

Bovendien doneerde de Rotary 
Alphen-Woubrugge een bijdra-
ge voor de aanschaf van enkele 
mooie speeltoestellen, die in-
middels zijn geplaatst. Nu kun-
nen kinderen het bosperceel op 
een leuke en verantwoorde ma-
nier gebruiken om in te spelen.

Speelbos Aarlanderveen geopend



12 Oktober 2020

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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Speelbos Aarlanderveen geopend
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De	bakfiets	van	'Teun'

De	bakfiets	 van	 ‘Teun’	 komt	 te-
rug!

Wie	 kent	 hem	 niet,	 de	 bakfiets	
van bakker Teun van Leeuwen, 
die jarenlang een vertrouwd 
beeld in de Aarlanderveense 
straten was. Een uniek stukje 
middenstands-historie van ons 
dorp. 

Onlangs	 is	 de	 fiets	 opgekocht	
door een handelaar en meteen 
weer doorverkocht aan een Bel-
gische bakker.  

Dit stukje Aarlanderveens erf-
goed hoort in het dorp, dus wat 
gaan we doen? We halen de bak-
fiets	terug	!!

Inmiddels is er contact gelegd 
met de huidige eigenaar en is er 
overeenstemming om hem te-
rug te kopen, maar dat gaat niet 

zonder hulp uit het dorp.  

Het totaalbedrag voor aanschaf 
(€1400,-), restauratie- en onder-
houdskosten voor de komen-
de	 jaren	wordt	 gesteld	 op	 zo’n	
€2000,-

Er is al een start gemaakt, want 
Het Oranje Comité, samen met 
DSS en het Aarlanderveens Ar-
chief doneren een startbedrag 
van €600,-

Waar hebben we U bij nodig:
•	 Donaties om aanschaf en op-

knapwerk	van	de	bakfiets	te	
kunnen dekken.

•	 Vrijwilligers die het leuk vin-
den om opknap- en onder-
houdswerk	 aan	 de	 bakfiets	
te doen.

•	 Locatie	om	de	bakfiets	door	
het jaar heen te kunnen stal-
len.

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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Doel: 
•	 Dit stuk Aarlanderveens 

trots terughalen naar het 
dorp en hier behouden.

•	 In goede, te gebruiken, staat 
brengen 

•	 De	 bakfiets	 zoveel	 mogelijk	
inzetten in het dorp bij pu-
blieke acties. Denk aan het 
Zomerfeest, Koningsdag, 
Rommelmarkt, Krentenbol-
lenactie, etc. 

Doe jij mee? Doneer dan jou be-
drag om dit mogelijk te maken 
op rekening nummer NL68RA-
BO0346481376 t.n.v. Edwin Hij-
man	o.v.v.	‘Bakfiets	+	je	naam’

Voor vragen of overige spon-
soring, neem contact op met 
Edwin Hijman, 06-2899549 of 
Remon Speet, 0611100644

De	bakfiets	van	'Teun'
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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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Jubileum juf Marjolein!

Op 4 november werkt juf Mar-
jolein 40 jaar op De Viergang! 

Natuurlijk maken we daar intern 
een feestje van, want Marjolein 
en De Viergang, die horen bij 
elkaar! 

In de spotlights staan, past niet 
bij Marjolein, maar een kaartje 
van (oud-)leerlingen, (oud-)col-
lega’s	 of	 ouders	 vindt	 ze	 zeker	
weten	heel	fijn!	

Heb jij/heeft u nog een gezellige 
anekdote, een leuke ervaring of 
gewoon een lief berichtje voor 
juf Marjolein? Stuur dan een 
kaartje naar De Viergang t.a.v. juf 
Marjolein, Jacob van Damstraat 
24 2445 AE Aarlanderveen. 

Wij zorgen dan, dat deze kaartjes 
op 4 november, met een mooie 
strik erom, aangeboden wor-
den aan Marjolein ...... enne ...... 
sssssssst, het is natuurlijk een 
verrassing!

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

bij een overlijden bén ik er voor u

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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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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Halloween disco
Op vrijdagavond 30 oktober is er 
een Halloween disco in de speel-
tuin. Voor de kinderen van groep 
1 t/m 4 beginnen we om 18.30 
uur tot 19.45 uur. Voor groep 
5 t/m 8 is het van 20.00 uur tot 
21.30 uur. Entree bedraagt € 2.00 
voor leden en € 2,50 voor niet le-
den. Snoep en drinken is € 0,10 
en chips €0,30. Kom je verkleed 
en heb je een leuke cd neem 
deze dan ook mee.

Knutselmiddag
Woensdag 11 november is er een 
knutselmiddag in de speeltuin. 
We beginnen om 14.30 tot 16.00 
uur. De entree is € 2,00 voor le-
den en € 2,50 voor niet leden.

Sint Maarten optocht
De Sint Maarten optocht gaat 
niet door.

Sinterklaas
Zie het aparte stukje over Sinter-
klaas. Daarbij moet vermeld wor-
den dat er zonder opgave geen 
toegang is voor de kinderen, dit 
geldt voor alle leeftijden. En dat 
er bij opgave vermeld dient te 
worden hoe oud de kinderen zijn 
en in welke groep ze zitten. Dit 
alles is onder voorbehoud i.v.m. 

corona en de dan geldende re-
gels. 

Jeu de Boules baan
Het bestuur van de Buurt en 
Speeltuinvereniging wil een Jeu 
de Boules baan in de speeltuin 
gaan realiseren. Nu willen wij 
voordat we hier mee aan de slag 
gaan vragen of er behoefte aan 
deze baan is. 

Dus vindt u dit een leuk idee of 
helemaal niet laat het ons we-
ten. Stuur een mailtje naar secre-
taris@speeltuinaarlanderveen.nl 
of	doe	een	briefje	in	de	brieven-
bus bij Henk Aartman Jacob van 
Damstraat 22.

Groeten van het kernactiviteiten-
team.

Speeltuin nieuws
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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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Lieve inwoners van Aarlander-
veen,

Ook dit jaar zal Sinterklaas aan-
komen in ons mooi dorp, dit zal 
wat anders gaan als wat wij ge-
wend zijn.

Door de corona maatregelen 
hebben ook Sinterklaas en de 
Pieten het veel drukker gekre-
gen dit jaar. Hierdoor zullen er 
geen schoenen gezet worden.

Wel komt Sinterklaas met zijn 
Pieten bij ons langs op 21 No-
vember. 

Groep 1 t/m groep 6 zijn van har-
te welkom om spelletjes te spe-
len, dit zal plaats vinden in de 
gymzaal bij de voetbal om 10 uur 
en zal om 11 uur eindigen. Helaas 
vanwege de maatregelen kun-
nen er geen ouders / verzorgers 
bij aanwezig zijn.

Baby’s	 en	 peuters	 kunnen	 tus-
sen 10 uur en 11 uur langs komen 
voor een foto met Sinterklaas en 
zijn Pieten, dit kan met 1 ouder / 
verzorger per gezin.
 
Ook willen wij van te voren 
graag weten wie er aanwezig 
zullen zijn.

Dit kan je door geven aan: kin-
deractiviteiten@speeltuinaarlan-
derveen.nl 

Wij horen dit graag voor 1 No-
vember. 

Tot 21 november!

Sinterklaas komt naar Aarlanderveen
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Koperweg 15 
2401 LH  Alphen aan den Rijn

Tel. 0172 415 080
Fax 0172 421 242

info@autoservicezwart.nl
www.autoservicezwart.nl

A U T O S E R V I C E

         BETAALBAAR EN BETROUWBAAR

     �����

Onderhoud en reparatie 
Universeel reparatiebedrijf voor alle 
automerken tegen een scherpe prijs

Patrick & Johan Zwart

Speciaal voor inwoners van Aarlanderveen : Gratis haal en brengservice
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Nederlandse Brandwonden Stichting

Collecteweek 4-10 oktober

In de week van 4 t/m 10 okto-
ber zullen de collectanten van 
de Nederlandse Brandwonden-
stichting ook dit jaar weer langs 
komen om te collecteren.

Nu kunnen wij ons voorstellen 
dat gezien de huidige omstan-
digheden met Covid 19, u voor-
zichtig bent. Wij houden daar re-
kening mee en houden uiteraard 

de gevraagde 1,5 meter afstand.

Mocht u het toch niet aandurven 
of hebben we u gemist tijdens 
onze  collecteronde, dan kunt u 
gebruik maken van deze QR-co-
de en eventueel alsnog een do-
natie doen.

Namens de Nederlandse Brand-
wondenstichting alvast hartelijk 
dank voor uw donatie.
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Nieuwe kans voor woningbouw 
Noordeinde 50

Voor het perceel op Noordein-
de 50 wordt een nieuwe poging 
gedaan om woningbouw te re-
aliseren. Een vergelijkbaar con-
ceptplan is eerder in 2017 stop-
gezet door de wethouders van 
Velzen en van As omdat er geen 
draagvlak voor zou zijn, maar re-
centelijk heeft de gemeente de 
eigenaars (Rob en Michelle) ge-
vraagd of er niet toch opnieuw 
naar woningbouw gekeken kon 
worden. Daarbij heeft de ge-
meente aangegeven dat er 13 
woningen gebouwd zouden mo-
gen worden. Een onverwachte 
kans die met beide handen (op-
nieuw) wordt aangepakt.

Noordeinde 50 is een unieke lo-
catie door de ligging, het groen 
en de ruime omvang van 7.000 

m2, een perceel met mogelijkhe-
den dus.  Het huidige concept-
plan	gaat	uit	 van	een	 ‘boerderij	
met	 bijgebouwen’	met	 centraal	
een	 gemeenschappelijk	 	 ‘boe-
renerf’	 	 van	 ruim	 750	 m2.	 Het	
plan is gericht op doorstromers, 
gezinnen die vanuit een starters-
woning een stap willen maken 
naar een ruimere woning maar 
tegelijk	een	fijne	plek	willen	voor	
hun jonge kinderen.

Inmiddels hebben 7 gezinnen in-
teresse getoond in het plan en 
hebben wij met 6 gezinnen een 
groep gevormd die gezamenlijk 
wil proberen dit mooie idee te 
realiseren. Van de 7 gezinnen 
zijn	er	6	afkomstig	uit	Aarlander-
veen, en van die 6 zijn er maar 
liefst 5 die bij het slagen van dit 
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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



Oktober 2020 27

plan weer een starters- of eens-
gezinswoning in Aarlanderveen 
achterlaten, daarmee krijgen 
ook anderen weer de kans om in 
Aarlanderveen te blijven of ko-
men wonen.

Om draagvlak voor het plan te 
creëren, maar ook om twijfels, 
vragen en onzekerheden weg te 
nemen, hebben wij het initiatief 
genomen om met alle omwo-
nenden te gaan praten. Inmid-
dels zijn er gesprekken gevoerd 
met 11 omwonenden. Dat was 
best even spannend, maar ge-
lukkig waren de meeste reacties 
op het plan positief en ziet ieder-
een ook wel het belang voor het 
dorp.  De meest gehoorde wens 
van omwonenden is dat er in stijl 
iets moois gebouwd gaat wor-
den, en dat willen wij natuurlijk 
ook. Nieuwbouw, maar met een 
dorps karakter, want Aarlander-
veen moet zo mooi blijven als 
het	is,	maar	wel	leefbaar.	

Verder waren er diverse prak-
tische vragen over zaken als 
parkeren, grind (geluid), kop-
lampen en bijvoorbeeld inkijk. 
Naar ons idee zaken die we sa-
men kunnen en gaan oplossen 
als we vanaf het begin open en 
vertrouwd met elkaar blijven 
communiceren. Bij enkele om-

wonenden zijn we er niet in één 
gesprek uitgekomen en zijn de 
bezwaren groter. Daar gaan we 
verder mee in gesprek, uiteraard 
met als doel om er alsnog samen 
uit te komen. 
 
De provincie heeft het plan zeer 
positief beoordeeld en ook de 
afdeling wonen van de gemeen-
te Alphen heeft een positief 
advies afgegeven. Al met al po-
sitieve signalen, maar we zijn 
er nog niet, want de procedure 
zal (helaas) sowieso nog enige 
tijd duren. Wij zijn in ieder geval 
heel blij met deze kans en hopen 
dat heel Aarlanderveen hier net 
zo enthousiast van wordt als wij 
inmiddels zijn. Wij gaan er alles 
aan doen om dit te laten slagen, 
en dromen al stiekem van ons 
nieuwe huis op deze unieke plek 
in Aarlanderveen. 

Mocht je na het lezen van dit 
stukje meer willen weten? Neem 
dan contact op met een van on-
dergetekenden.
Edwin & Geja 06-28995495
e.hijman@casema.nl
06-28995495
Michel & Juliette 
m.zwan@crowefoederer.nl 
Peter & Marianne 
mh.kloren@xs4all.nl

Nieuwe kans voor woningbouw 
Noordeinde 50
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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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Ingezonden Berichten

Te huur
Gezinswoning te huur voor 1 jaar
Dorpstraat 25a 2445 AJ Aarlanderveen
Voor meer informatie: Jan@hotmail.com
0172-574181

Dank
Na het overlijden van mijn lieve man Map, onze vader en opa willen wij 
iedereen bedanken voor zoveel belangstelling.

Het doet ons goed dat zoveel mensen aan ons hebben gedacht.
 
Jans, kinderen & kleinkinderen

Hulp aangeboden
Hoi ik ben Julie 8 jaar en ik ben een echte dierenvriend. 
Ik zou graag ergens willen helpen bij iemand die hulp kan gebruiken 
met dieren verzorgen of voeren. 
U kunt mij bellen op dit nummer 0172-532302 
Nummer van mijn moeder 06-12174036 
Groetjes Julie v/d Salm

Gevonden
Wat: sleutel van het merk Nemef met een bruine leren sleutelhanger
Wanneer: maandag 22 juni 2020
Waar: in het Noordeinde op de parkeerplaats aan de weg voor de Ka-
tholieke Kerk
 
Er zat nog een hanger aan de sleutel. Als je weet wat dat is dan kun je 
de sleutel bij mij ophalen.
 
Diana Verboon
06-43139585
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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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Woordzoeker
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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.

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51   2461 GC  Ter Aar   Telefoon 0172 - 603787
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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 0172-571308
  Huisartsdienst, 
 ´s avonds, ´s nachts en in het weekend.  088-4274700
  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
Kees Vedder  Secretaris - 0654637078
Maries Koole  Penningmeester - 0624789002
B. Zonneveld  Research en speciale projecten - 0610893839
Rob Groenestein  IT - Noordeinde 9d - 0653279375
- vacature -  Woonbeleid - 
Frank van der Salm Wijkbeheer - Stationsweg 6a - 0654955388

REDACTIE
Shirley Jasper-Veenswijk  Redactielid - Dokter v/d Windhof 6 - 572592
Vincent Hoekveld  Redactielid - Zuideinde 2 - 0614974976
Patricia De Sain - Innemee Redactielid - Hogedijk 4a - 0630135423
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.




