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De Belangenaar
Nieuws uit eigen dorp

Een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen

Heeft u een leuk verhaal, kritische noot, mooie foto,
een tekening of een gedicht?
We zouden het graag in de Belangenaar plaatsen.
Stuur uw kopij per e-mail naar
redactie@bvaarlanderveen.nl
of doe het in de brievenbus bij een van de redactieleden.
De adressen vindt u achterin de Belangenaar.
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Agenda
Alphen vitaal voor de jeugd
Elke woensdag middag. Check
de Facebook pagina of er een
activiteit is. Tijd 14.30 - 16.00 uur
Vrijdag 10 september
Klaverjassen bij S.V. Aarlanderveen. Aanvang 20:00 uur.
Oud papier ophalen
Woensdag 21 juli
Woensdag 4, 18 augustus
Woensdag 1, 15 september

Bestuursvergadering
Woensdag 25 augustus
Redactievergadering
Woensdag 1 september
De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 11
september
Inleveren kopij uiterlijk
maandag 30 augustus

Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl

TUINAANLEG
VOL PASSIE EN
VAKMANSCHAP
Uw hovenier midden in het Groene Hart

Juli 2021

06 - 45 08 53 68

Aarlanderveen

info@jmhoveniers.nl

www.jmhoveniers.nl
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LOONWERK & GRONDVERZET
Maar dan zoals het hoort.

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 opdrachtgevers. HKA-Nieuwkoop biedt daarnaast een breed assortiment loonwerk- en grondverzetmachines 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
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HKA-5002B.indd 1

HKA-NIEUWKOOP.NL

Nieuwkoop
Achttienkavels 7
2421 LG Nieuwkoop
T 0172 571152
F 0172 571286
E info@hka-nieuwkoop.nl

31-03-15 09:27
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Bericht van uw huisarts
Zomervakantie
Ook dit jaar zal tijdens de zomervakantie de praktijk open blijven.
Wel zal gedurende 5 weken de
praktijk enkele dagen gesloten
zijn. Het gaat om de volgende
woensdagen: 21 juli, 28 juli, 4 augustus, 11 augustus en 18 augustus
en 25 augustus.
De praktijk wordt op deze dagen
voor uitsluitend spoedgevallen
waargenomen door:
Huisartsenpraktijk Ter Aar, Aardamseweg 73 in Ter Aar, telefoonnummer 0172-602811.
COVID (vaccinaties)
De Coronamaatregelen kunnen
worden versoepeld! Op de praktijk zullen we ons aan de volgende
(landelijke) maatregelen houden:
• U mag alleen naar de praktijk
komen wanneer u geen griepklachten heeft
• Bij klachten eerst testen
• We schudden geen handen
• We houden 1,5 meter afstand
• U bent vrij om een mondkapje
te dragen wanneer u dit zelf
prettig vindt of wanneer een
van onze medewerkers u dit
vraagt.
Nu een groot deel van onze praktijk en de samenleving is gevaccineerd krijgen we op de praktijk
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veel telefoontjes over de registratie hiervan. Om de telefonische
bereikbaarheid van de praktijk
voor medische vragen te waarborgen, verzoeken wij u vragen
over de COVID vaccinaties/registraties per email aan ons te stellen: info@huisartsenpraktijkaarlanderveen.nl. Wij doen ons best
om uw vraag binnen enkele dagen
te beantwoorden.
Patiënt portaal
Om u in de toekomst nog beter
van dienst te kunnen zijn gaat
onze praktijk het gebruik van het
patiëntportaal verder uitbreiden.
Hierin kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week zelf online afspraken maken, vragen stellen via een
e-consult, uw medicatie herhalen
en een deel van uw laboratorium
uitslagen bekijken. Op dit gezondheidsportaal krijgt u via een beveiligde verbinding inzage in een deel
van uw medisch dossier zodra dit
door ons is vrijgegeven. Onze patiënten waarvan het emailadres bij
ons bekend is ontvangen hierover
een uitgebreide informatie brief.
Deze brief ligt ook in de wachtkamer en staat op onze website. Wij
bevelen u van harte aan om gebruik te maken van deze service.
Ferdinand Oppenhuizen en medewerkers.
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De vakmensen voor al uw
installaties van water, gas
sanitair, dak- en zinkwerk.
Maar ook complete installaties van woonhuizen en
natuurlijk ook aanleg en
onderhoud van CV installaties.
Voor informatie:
gebr.hoogervorst@hotmail.nl
06-55162893 / 06-55817334
www.gebr-hoogervorst.nl
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Van de bestuurstafel
Glasvezel
Na een aantal e-mails en wat telefoontjes heeft de Belangenvereniging van Delta Fiber (Glasvezelbuitenaf) te horen gekregen dat
zij niet de benodigde gedoogverklaringen kunnen verkrijgen. Van
23 grondeigenaren krijgt Delta
Fiber géén toestemming en nog
eens 18 anderen zijn tot op heden
onbereikbaar. Aan deze achttien
(grond)eigenaren heeft Delta
Fiber meerdere brieven verzonden en is meerdere keren langs
de deur gegaan. DELTA Fiber
Netwerk heeft de ambitie om zo
veel mogelijk huishoudens aan te
sluiten op het glasvezelnetwerk
en omdat er in Aarlanderveen
voldoende aanmeldingen voor
een abonnement waren, willen
ze ook hier graag tot de aanleg
over gaan. Maar dat het er voor
de aanleg in Aarlanderveen op
dit moment niet goed uitziet, dat
lijkt duidelijk. Delta Fiber vindt het
erg spijtig voor de belanghebben-

den maar door het hoge aantal
weigeraars en ontbrekende gedoogverklaringen wordt het wel
heel lastig gemaakt door de eigen
dorpsbewoners. Contractanten
zullen hier binnenkort over worden geïnformeerd.
Rotonde N231
Update van de rotonde N231 /
Achttienkavels: Vanaf deze zomer is de auto te gast op Aarlanderveenseweg op het stuk van
Achttienkavels naar Nieuwkoop.
Als de rotonde klaar is, zijn daar
alleen nog fietsen toegestaan. In
een gesprek met de gemeente
Alphen aan den Rijn, heeft deze
laten weten dat er geen plannen
zijn om het stuk van Achttienkavels richting Aarlanderveen ook
om te zetten in een fietspad.
Bestuur BVA

Kom even langs,
of bel voor een afspraak!

Dorpsstraat 119
2445 AL Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 9475
Juli 2021
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(maandag gesloten)

09:00 - 14:30 uur
09:00 - 17:30 uur
09:00 - 12:00 uur
09:00 - 21:00 uur
08:00 - 13:00 uur
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www.loonbedrijfvanderpost.nl – 0172-571171

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar
Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51 2461 GC Ter Aar Telefoon 0172 - 603787

Voor al uw tuinonderhoud en aanleg
Neem contact op, voor een vrijblijvende offerte.

Tel: René Kroon 06-21536228 / Email: info@deblijdewereld.nl
www.deblijdewereld.nl
_____________________________________________________
Kado-Shop : De Blijde Wereld
Planten – Plantenbakjes – Sieraden – Kadoartikelen

Noordeinde 11c Aarlanderveen / Tel: 0172-571909
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Zomerfeest Aarlanderveen
Programma Zomerfeest
Zaterdag 24 juli
19.00 - 23.00 uur Dorpsquiz
Waar: Muziektent
Aanmelden voor 17 juli bij:
hetoranjecomite@mac.com
Maandag 26 juli
10.00-12.00 uur Fietstocht
vertrek Café Het Oude Rechthuis
Leeftijd: vanaf 12 jaar (of onder
begeleiding)
10.00-12.00 uur Vossenjacht
Waar: Café Het Oude Rechthuis
Leeftijd: jonge kinderen (onder
begeleiding)
18.45 uur Poldervolleybal
Activiteitenterrein Kerkvaartsweg,
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Aanmelden t/m 23 juli bij:
VolleybalAarlanderveen@gmail.com
20.00 uur Aanvang Kermis
Dinsdag 30 juli
9.30 uur Kleedjesmarkt
Kerkplein
10. uur Gezellig samen zijn voor
ouderen
Waar: Café Het Oude Rechthuis
Leeftijd: 65 jaar en ouder
11:00 Kindertheater
Stationsstraat
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Aansluitend
Pannekoeken versieren
Stationsstraat, alle kinderen t/m
basisschoolleeftijd
14:00 uur Ringsteken met skelters
Waar: Kerkvaartsweg
Leeftijd: t/m 15 jaar
10:00 uur Kinderdisco
Zaal Oude Rechthuis, t/m 12 jaar
19:30 uur Bierhappen
Stationsweg naast café Vergeer
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Woensdag 1 augustus
09.00 uur Presentatie van de
deelnemende tractoren
Kerkvaartsweg
9:30 uur Ringsteken met
tractoren
Kerkvaartsweg, vanaf 16 jaar
14:00 uur Kuipsteken
Activiteitenterrein, vanaf 16 jaar
14:00 uur Kinderspelen
Activiteitenterrein,
Leeftijd: t/m basisschoolkinderen
14:00 uur Pétanque
Kerkplein, alle leeftijden
19:30 uur Afsluitend spel
Dorpsstraat, vanaf 16 jaar
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SCHRIJF JE NU IN
VOOR HET GEZELLIGE

OPEN MIX
TOERNOOI 2021
TENNISCLUB
AARLANDERVEEN
GD5 / GD6 / GD7 / GD8
Van 28-08-2021 t/m 05-09-2021
Inschrijven voor 15-08-2021
Poule systeem

OOK MOGELIJK VOOR
NIET-KNLTB LEDEN
INSCHRIJVEN VIA
TOERNOOI.NL
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TCA Open Mix Toernooi
Aarlanderveen heeft een gezellige tennisclub met twee prachtig
onderhouden gravelbanen.
Hopelijk kan het open mix toernooi eind augustus weer plaatsvinden.

Lijkt het jou ook leuk om
een keer te tennissen stuur dan
een
naar: 06-21536228 / Email: in
Tel: mailtje
René Kroon
jacquelinenool@hotmail.com
www.deblijdewereld

________________________________
Dan
kunnen we afstemmen wat
er mogelijk is. Kado-Shop : De Blijde We

Planten – Plantenbakjes – Sierade

Kado-Shop de Blijde Wereld
Vanaf 1 Juli 30% korting op bijna
alle cadeau-artikelen:
Mooie sieraden, vazen, bloempotten en vele leuke cadeautjes.
Kom eens lekker rond snuffelen.
We hebben ook nog mooie buitenplanten, kamerplanten en
plantenbakjes. Nog steeds volop
keuze!

Noordeinde 11c Aarlanderveen / T

Onze openingstijden zijn Maandag t/m Zaterdag van 9.00 uur
tot 17.00 uur.
Kado-Shop de Blijde Wereld
Noordeinde 11 c
2445 XA Aarlanderveen
Tel. 0172-571909
Email: info@deblijdewereld.nl

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

Juli 2021
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Op de fiets: Na 75 jaar vrijheid
Wat waren er grootse plannen
voor 75 jaar Vrijheid in 2020 in de
gemeente Alphen aan den Rijn!
U kent de afloop…
Binnenkort openen gelukkig
de musea weer hun deuren en
kunt u ook in de lokale musea en
oudheidkamers nog de tentoonstellingen over de Tweede Wereldoorlog bekijken. U kunt daar
dan ook het jubileumboek 75
jaar Vrijheid in 75 beelden, 19401945 voor slechts € 15 kopen. Het
is ook te koop door een email te
sturen aan rijnhist@gmail.com
Mede gebaseerd op deze exposities is er in alle kernen van
de gemeente Alphen aan den
Rijn een fietsroute langs historische locaties tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgezet. De
route voert dus door de gehele
gemeente, maar u kunt natuurlijk ook een deel ervan fietsen.
Vanaf juni is de fietsroute gemar-
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keerd door hekken met banners
(Boskoop, Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk) of borden
(Aarlanderveen en Zwammerdam). Hierop staat een foto van
wat er zich tijdens de Tweede
wereldoorlog op die plek heeft
afgespeeld met daarnaast een
korte beschrijving.
Ook in Aarlanderveen zijn, in samenwerking met de Stichting
Aarlanderveens archief, drie borden geplaatst.
De dranghekbanners en borden
zullen tot medio september blijven staan of hangen. De route is
op de app Viewranger te vinden.
Ook nadat de hekken zijn weggehaald, blijft de route online
bestaan.
In Alphen zelf zullen medio juni
borden met een QR code worden geplaatst. Deze kunt u met
uw telefoon activeren en lezen.
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Op de fiets: Na 75 jaar vrijheid
Ook deze route voert langs memorabele plekken uit de Tweede Wereldoorlog. Hierover later
meer.
Een historische fietsroute met
als thema de Tweede Wereldoorlog in onze dorpen. Beslist
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een aanrader als u eropuit wilt
trekken!
Via de link https://75jaarvrijheidalphenaandenrijn.nl/viewranger-uitleg.php kunt u meer uitleg vinden over het gebruik van
Viewranger.
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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
Openingstijden:
www.boxershopping.nl
wo & do: 09:00 - 12:30 uur
www.thermoshopping.nl
13:30 - 18:00 uur
www.beerenondergoed.com zaterdag: 09:00 - 16:00 uur
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Fietsmaatjes
Fietsmaatjes nu ook actief in
Aarlanderveen
Dit is hem dan! De duofiets die
sinds kort in Aarlanderveen beschikbaar is voor Fietsmaatjes.
Heeft u hem al zien rijden?
Op 29 mei overhandigde wethouder Han de Jager de fiets namens de stichting Fietsmaatjes
Alphen aan den Rijn aan Thécla
Ammerlaan en Yvonne Rodenburg. Zij zijn de initiatiefnemers
van Fietsmaatjes in Aarlanderveen.
Fietsmaatjes is bedoeld voor
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een ieder die graag buiten komt,
in beweging is en houdt van sociaal contact. Voor mensen die
er graag op uit gaan met de fiets
maar dit door een beperking
niet meer zelfstandig kunnen. Zij
zijn de gasten. Na een intakegesprek wordt de gast gekoppeld
aan een vrijwilliger die bij hem
of haar past. Het is ook mogelijk
om als vast duo (gast en vrijwilliger) samen op de fiets te genieten.
Samen maken de gast en vrijwilliger fietstochten op de duofiets
met elektrische trapondersteuning, waarbij de vrijwilliger
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AANNEMERS-, LOON- EN VERHUURBEDRIJF

Verhuur van hydrolische kranen,
grondkiepers en -dumpers, minigravers,
vervoer met eigen vrachtwagens en diepladers, slootreiniging

Hogedijk 8a
2445 BC Aarlanderveen
Tel.: 0172 - 57 1327
Mob.: 06 - 54 267 761

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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Fietsmaatjes
stuurt en trapt. De gast kan
meetrappen als hij of zij dat wil
en daartoe in staat is. De fiets is
heel wendbaar en stabiel – de
veiligheid staat voorop. Kortom:
Lekker genieten tijdens het samen fietsen! Dankzij de samenwerking met de stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn kan
dit nu dus ook in Aarlanderveen.
Er is al een groep vrijwilligers beschikbaar maar we kunnen er altijd meer gebruiken. Iets voor u
of jou misschien?
Wilt u meer weten over Fietsmaatjes of u aanmelden als gast,
vrijwilliger of duo? Neem dan
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een kijkje op de website www.
fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl,
of neem contact op met Thécla
of Yvonne:
Thécla Ammerlaan:
ammerlaanthecla@gmail.com
06-40947179.
Yvonne Rodenburg:
jj.ygm.rodenburg@kpnplanet.nl
06-20990778.
Wij wensen u veel duofietsplezier in en om Aarlanderveen!
Hartelijke groeten van het team
van Fietsmaatjes Alphen aan den
Rijn én Aarlanderveen
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Waar een klein dorp groot in kan worden
Op 9 juni was het weer zo ver..
de manschappen van de gemeente, gewapend met tractoren met maaiers die worden
aangedreven door aftakassen,
stortten zich op de groene bermen van het Noordeinde. Niet
alleen de broedende eenden en
meerkoeten ondergingen dit
geweld; ook de talrijke en bloeiende bloemen ontsnapten niet
aan het scherpe mes. Oké, ik
mag niet overdrijven want één
potentiële moedereend was op
voorhand al zo slim geweest
haar nest in een Hederaberm
te verstoppen en is zo dus geen
slachtoffer geworden van deze
ondoordachte actie. Een drietal
soortgenoten van haar hadden
echter minder geluk en liggen
nu, inclusief hun al dan niet uitgebroede kroost verspreid in de
Noordeindese berm. Een beetje
conventionele bioloog hoeft
hier trouwens niet rouwig om te
zijn want de talrijke maden verkorten hierdoor slechts de kringloop van het eendenbestaan
maar doorbreken dit niet. Maar
om deze ondoordachte levensbeëindiging bijvangst van het
maaien te noemen gaat me veel
te ver. Nee, het gaat natuurlijk
om de bermbegroeiing! Door het
tijdstip van het jaar worden ech20

ter niet alleen grassen gemaaid
maar ook talrijke bloeiende en
zaadgevende bloemen. Zelfs de
zeldzame (en beschermde!) bijenorchis die sinds dit voorjaar op
het Noordeinde weer een standplaats had gevonden, is niet gespaard gebleven.
En dat is niet alles: behalve een
terugloop in het aantal zwemvogels, ook het verdwijnen van
bloeiende flora dus ook een substantiële vermindering van bijen,
hommels en vlinders.
Dan vraag je jezelf natuurlijk af:
waarom? Waarom wordt het
bermbeheer door de gemeente
nog steeds door een jaren 70 bril
uitgevoerd en wordt er niet geleerd van de gemeenten om ons
heen? Ecologisch bermbeheer,
met of zonder sinusmaaibeleid
bijvoorbeeld, is behalve goed
voor een kleurrijke berm ook
nog eens zeer relevant voor de
insectenstand.
Nee, het draait hier natuurlijk
allemaal om verkeersveiligheid;
het Noordeinde is één rechte,
gladde racebaan voor, met
name, sluipverkeer dat slechts
zeer mondjesmaat een hobbeltje hoeft te nemen. Deze nietJuli 2021

Waar een klein dorp groot in kan worden
Aarlanderveners zien deze racebaan vaak als uitnodiging om
hun automotor weer eens goed
schoon te blazen. De hobbeltjes
in de weg zijn namelijk onberijdbaar bij dertig kilometer per uur
want dan stoot je je hoofd tegen
de hemel van je auto. Gelukkig
voor de sluippassant merk je niet
eens meer dat er een hobbel in
de weg zit als je tegen de tachtig
kilometer per uur rijdt.

Voor mijn werk kom ik meerdere keren per week in een grote
stad. De bermen staan daar nu
vol met klaver, korenbloemen,
centaurie en klaprozen. Toch
lopen de kinderen van basisschoolleeftijd daar zelfstandig
naar het huis van hun vriendje of
vriendinnetje, ook lopen of fietsen de kinderen in die stedelijke
omgeving zelfstandig en veilig
naar school of hun voetbalclub.

Bij deze snelheden is het inderdaad onverantwoord om een
hoge groen bebakeningsstrook
langs het Noordeinde te hebben
staan; schoolgaande kinderen,
fietsende jeugd en ouderen, bewoners, iedereen heeft recht op
een veilige doorgang. Maar die
wordt dus niet verkregen door
de weg groenvrij, recht en glad
te laten zijn. Vanuit het oog van
verkeersveiligheid kunnen ouders woonachtig in dit kroonjuweel hun kinderen niet eens alleen de straat op laten gaan en
moeten ze hun kroost, vaak met
gevaar voor eigen veiligheid, bij
iedere activiteit buitenshuis begeleiden. Dat laatste zorgt voor
nog meer fiets- dan wel autobewegingen op het Noordeinde
wat de verkeersveiligheid wederom niet ten goede komt.

En dan vraag ik me af: ”Waarom
kunnen kinderen en bewoners
in een grote stad wel veilig de
deur uit en krijgt Aarlanderveen
dit niet voor elkaar?” Waarom
wordt in grote steden de veiligheid van de bewoners blijkbaar
wél belangrijk gevonden? Waarom nemen steden wél verkeersremmende maatregelen in de
vorm van inrijverbodsbepalingen, verkeerspunaises, versmallingen en snelheids- en inrijhandhaving. Aarlanderveen zou voor
het scala aan mogelijkheden
eens een klein stukje over de eigen gemeentegrens moeten kijken. Want ook het Noordeinde
kan in samenwerking met de
gemeente en bewoners eenvoudig uitgroeien tot een duurzaam
bloeiende, verkeersveilige en insectenrijke straat.

Juli 2021
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testament?
Wij zorgen
dat het
bij u leeft
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
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www.kroesenpartners.nl
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Waar een klein dorp groot in kan worden
En dit gun ik dit mooie dorp.. een
ecologische ziens- en werkwijze
die het veiligheidsgevoel van alle
bewoners en fietsers tot volle
(berm)bloei kan laten komen.
Ja, hierin zou een klein dorp als

Aarlanderveen groot in kunnen
worden!
Pieter Roelofs
Noordeinde 18A

Nieuws van De Viergang:
afscheid Annet Kramer
Juf Annet Kramer gaat onze
school De Viergang verlaten. Na
de vakantie zal zij starten als directeur van basisschool JP Sweelinck in Alphen aan den Rijn.
Ze is 28 jaar bij ons werkzaam
geweest en u heeft vast wel herinneringen aan haar.
Vindt u het leuk om als (oud-)
leerling, (oud-) ouder die nog
eens met haar te delen zet ze

dan op papier of kaartje en stuur
het naar de school. Graag vóór
14 juli.
Wij bundelen deze herinneringen dan samen tot een boek. Zij
zal het zeker waarderen!
Alvast reuze bedankt!
De Viergang t.a.v juf Annet
Jacob van Damstraat 24
2445AE Aarlanderveen

Kwaliteit in tapijt, vinyl, marmoleum,
gordijnen, vouwgordijnen, lamellen,
binnen- en buitenzonwering
Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063

Juli 2021
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AUTOSERVICE

BE

TAA
L

B A A R E N B E T RO U W B A

AR

Patrick & Johan Zwart

Onderhoud en reparatie

Universeel reparatiebedrijf voor alle
automerken tegen een scherpe prijs
Speciaal voor inwoners van Aarlanderveen : Gratis haal en brengservice
Koperweg 15
2401 LH Alphen aan den Rijn
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Tel. 0172 415 080
Fax 0172 421 242

info@autoservicezwart.nl
www.autoservicezwart.nl
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Een berichtje van Annette Hijman
Beste dorpsgenoten,
Bijna een jaar geleden werd ons
leven volledig overhoop gegooid door een zwaar herseninfarct van Annette. Na 5 weken
ziekenhuis en bijna 9 maanden
in de kliniek van het revalidatiecentrum woont Annette sinds
18 juni weer thuis. Wij willen alle
dorpsgenoten danken voor alle
steun, medeleven, kaartjes, etc
die we van jullie hebben mogen
ontvangen. Dat heeft ons al veel
goed gedaan.

verder. Annette is afhankelijk
van een rolstoel, omdat ze
rechtszijdig nog steeds uitval
heeft, maar kan ondertussen
ook enkele meters lopend afleggen met een kruk. Haar spraak
heeft zich ook al een beetje hersteld maar beperkt zich tot losse
woorden of korte zinnen. Wij
hopen natuurlijk dat de voortgezette revalidatie en de tijd nog
verder herstel met zich mee zal
brengen, maar hopen jullie in ieder geval ook weer in het dorp
tegen te komen.

De revalidatie gaat poliklinisch

Annette, Robert & Rick Hijman

Werkzaamheden brug Stationsweg
Aankondiging van werkzaamheden brug op de Stationsweg
in Aarlanderveen.
  
In de periode van 12 juli t/m 23
juli wordt er onderhoud uitgevoerd aan de brug en is deze
afgesloten voor verkeer. Voor
fietsers wordt een uitzondering
gemaakt.
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Autoverkeer wordt omgeleid via
de Provincialeweg de N231.
  
Met vriendelijke groet,
Geert van der Zwaard
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VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL
Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele,
religieuze en eigentijdse uitvaarten
en staan garant voor een verzorgde, correcte en
stijlvolle uitvoering.
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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Michiel bedankt!
Dank Michiel!
Na vele jaren training geven binnen de jeugd van sv Aarlanderveen heeft Michiel Schildmeijer
de beslissing genomen te stoppen. Hij gaat binnenkort zijn volle aandacht geven met de start
van de bouw van een nieuw huis.
Michiel heeft de afgelopen 8 a 9
jaar verschillende jeugdteams
getraind, waaronder het afgelopen jaar de JO11 van sv Aarlan-
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derveen. Michiel heeft in al die
jaren een fantastische bijdrage
geleverd aan zowel sfeer als
voetbaltechniek.
Wij bedanken Michiel voor de
vele jaren van enthousiasme
maar zeker ook geduld en wensen hem alle succes met zijn
nieuwe project.
Namens het Jeugdbestuur van sv
Aarlanderveen
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Het doorgeef stokje, Nico Kempenaar
Interview met Nico Kempenaar
door Patricia de Sain-Innemee
Vertel eens iets over jezelf
Ik was een oorlogskindje
(16/12/1940) en ben hiernaast
op de boerderij geboren. Van
de oorlog hadden we zelf weinig last, want er was in ieder
geval volop te eten omdat we
zelf melk, kaas, vlees, eieren en
een grote moestuin hadden. Wel
was er een onderduiker en een
meisje bij ons in huis. Zij kwam
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uit Voorschoten en was helemaal
uitgehongerd en kwam bij ons
om weer op krachten te komen.
Met haar hebben we altijd contact gehouden. Dat meisje is een
paar jaar geleden overleden en
toen werd verteld dat ze haar leven te danken had aan de familie
Kempenaar uit Aarlanderveen.
Dat was wel bijzonder. Ook was
er een jongen die gek was op de
boerderij en boer wilde worden,
maar nadat hij 14 dagen mee
had gedraaid was het wel over.
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Het doorgeef stokje, Nico Kempenaar
Toen kwam hij er achter dat als
zij op zondagmiddag op visite
kwamen het wel gezellig en lekker rustig was, maar dat de rest
van de week het hard werken en
vroeg opstaan was.
Uit wat voor gezin kom je en
waarin lijk je op je ouders?
Ik had twee oudere broers,
KeesJan en Cor. Zij waren een
stuk ouder en hielpen al op de
boerderij dus toen ik jong was
moest ik me zelf maar vermaken. Op de lagere school werd ik
heel erg gepest. Ik was de kleinste en er zat een hele grote jongen die al twee keer was blijven
zitten en daar heb ik ooit zo’n
trap in mijn maag van gekregen,
dat ik niet eens meer door het
dorp naar huis durfde, dus ging
ik helemaal achter over het land.
Onze hulp was destijds zo boos
dat ze naar school wilde om verhaal te halen, maar mijn vader
zei dat het vanzelf wel over ging

en dat was ook zo. Later ging ik
in Alphen naar de middelbare
school en was het gelukkig in
één keer over.
Ons moeder was ’s middags
thuis als wij uit school kwamen.
Zij maakte kaas, dat was veel
werk en er was een meisje dat
hielp. Zodra ik kon ging ik uit
school mijn vader helpen. Met
10 jaar wilde ik leren melken, dat
vond ik ontzettend mooi en het
was gelijk een goed excuus als
ik eigenlijk moest nablijven. Dan
zei ik: ‘maar meester, ik moet
gaan melken’ en dat werkte wel
eens.
Moeder heeft tot haar dood toe
voor me klaar gestaan en ik heb
veel waardering voor haar. Ze is
88 geworden en ik ben altijd bij
haar blijven wonen. Ik lijk meer
op mijn vader ook qua het actief
inzetten voor verenigingen én
ook aangaande mijn haar. Mijn

TRACTOR-LOONBEDRIJF

L.A. VAN DOLDER
Takkenversnipperaar.
Onderhoud en maaien van sportvelden.
Handel in zwarte grond, zand en grind.
Dorpsstraat 96
2445 AP Aarlanderveen
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Het doorgeef stokje, Nico Kempenaar
moeder en broer hebben heel
weinig haar, mijn vader had ook
een weelderige bos. We hielden alle twee van feesten, zoals
de oranjefeesten en ons inzetten voor een ander. Zo zijn we
bijvoorbeeld beide voorzitter
van het oranje comité geweest.
Maar mijn moeder was echt mijn
maatje. Na haar dood heb ik wel
16 jaar samengewoond met een
andere vrouw maar die wilde terug naar Brabant en ik wilde hier
echt niet weg.
Heeft u altijd op de boerderij gewerkt?
KeesJan, mijn oudste broer en ik
hebben op mijn 21e het bedrijf
van onze vader overgenomen en
zijn hier nooit meer weggegaan.
We hadden toen 50 koeien. Na
verloop van tijd wilden we toch
liever apart. Ik was meer van de
koeien en mijn broer had meer
met schapen. Kees Jan is nu 87
en woont hiernaast. Hij maakt
het, op een knie na die niet meer
zo goed werkt, erg goed. Hij is
net als ik heel actief, heeft nog
een pony, moestuin en wat kipjes en is net als ik ook blij dat hij
hier mag wonen. We hebben
altijd goed samen gewerkt en
sinds Kees Kempen in 1962 is
overleden, zijn KeesJan, Chris
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en ik met zijn 3-en opgetrokken
en dat is zo gebleven. We hebben samen machines gekocht en
elkaar geholpen en dat is altijd
heel plezierig geweest.
U heeft het doorgeefstokje van
Bouke doorgekregen en jullie
hebben samen de 4-daagse gelopen. Hoe was dat?
Ik had hem al heel wat keren
meer dan Bouke gelopen en de
laatste jaren hebben we samen
de 50 kilometer gelopen. Nou ja
samen, hij loopt natuurlijk veel
harder, dus hij ging meestal voorop, maar hij stopte nog wel eens
een poos waar het gezellig was
en ik liep liever door. Ik stopte
wel wat vaker maar steeds kort
en zo kwam ik toch vaak eerder
binnen. Ik heb ook nog wel met
Mariska Vergeer gelopen. Het
was altijd erg gezellig. Zo sliepen
we met een heel koppel uit Aarlanderveen in Nijmegen vlakbij
de start. Na het lopen gingen we
vaak nog wel tot middernacht
een borreltje drinken en dan
even slapen en ’s ochtends weer
vroeg op. Later sliepen we iets
verderop en moesten we even
fietsen naar de start, maar dat
was ook wel goed voor de spieren. Net als ’s middags/’s avonds
even dansen op het feest.
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Het doorgeef stokje, Nico Kempenaar
U heeft een enorme prijzenkast
staan. Waar is dat allemaal van?
Van allerlei sportieve tochten en
van de koeienfok staan er lintjes
en bekers. Maar het belangrijkste is voor mij de gezelligheid. Ik
heb veel met Rein Kempen gesport en daarna natuurlijk gezellig de kroeg in. Het fietsen is ook
in het café begonnen want daar
won ik ooit mijn
eerste
racefiets.
Vervolgens zijn we
op maandagavond
met het trimgroepje gaan fietsen. Het
meest trots ben ik
op de vaantjes én
het bijzonder brevet voor de Elfstedentocht. Dat was
wel echt bijzonder
want er zijn niet
veel mensen die
dit hebben en die
heb ik ontvangen
van de commissaris. Toen voelde ik
me groeien hoor.
Dit brevet heb ik
gekregen omdat ik
de Elfstedentocht
3 maal heb gefietst
(240 km per tocht),
3 maal geschaatst
(200 km) en 3 maal
32

gelopen (205 km in 4,5 dag). Erica Terpstra stond op het einde
iedereen de hand te schudden.
Wat leuk was dat er veel agrariërs meeliepen. Dan hoorde je
ze weer over stieren, dan weer
over mais praten. Een boer zei:
“De Elfstedentocht is van de
boeren en dat moet zo blijven.”
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Hoe heeft u de Elftstedentocht
te schaats ervaren?
Al in 1961 was ik lid geworden
en de tocht zou toen op oudejaarsdag zijn. We waren al onderweg, pa had een hotel besproken maar de tocht is niet
doorgegaan wegens dooi. De
“helletocht” van 1963 werd me
afgeraden, maar achteraf heb ik
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daar spijt van want het was een
unieke tocht met veel klunen en
dat ging me makkelijk af. De eerste twee tochten reed ik in 1985
en 1986 met gemak. Een paar
Aarlanderveners zouden me in
komen halen en iemand had al
gezegd dat ze op tijd moesten
gaan want “je weet het maar
nooit met die kleine”. Die stonden er daarom al
om half 4, maar
ik was om 10 voor
half 4 al binnen.
We zijn toen naar
de
Frieslandhallen gegaan, alleen
daar werd om die
tijd al geen bier
meer
verkocht.
Het was zo ontzettend vol met
feestgangers dat
de tap, waarschijnlijk uit angst voor
ongeregeldheden,
stop was gezet,
maar het was er
niet minder gezellig door. Om half
6 was de huldiging
van Evert van Benthem, wat geweldig was om mee te
maken. Hans Wiegel zette het Friese
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volkslied in en het was prachtig
om te zien. De hal ontplofte zo
ongeveer en Evert en zijn vrouw
bleven altijd kalm.
In 1997 heb ik de laatste meegereden (ik was toen 56). Onderweg naar Dokkum was het 13 km
tegen de wind in en dat was echt
zwaar. Maar daar was pauze en
van de Unoxmeisjes met snert
knapte je weer op en het laatste
stuk was voor de wind en dat
ging weer goed.
Wat voor tochten heeft u nog
meer gemaakt?
Ik heb heel wat keren de 4-daagse van Nijmegen gelopen en ook
37 jaar geskied. Dat vond ik fan-
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tastisch. Jaren zijn we met een
grote groep gegaan. Maar er
zijn er al heel wat overleden of
geblesseerd, dus op een gegeven moment is dat gestopt. Wel
ben ik nog een keer in Colorado
wezen skiën en dat was echt geweldige sneeuw. De omloop van
Goeree-Overflakkee heb ik ook
acht keer gedaan. Een loodzware wandeltocht van 110 km over
een sterk wisselend parcours die
je binnen 24 uur moet volbrengen en die start ’s avonds om
19.00 uur. De eerste jaren had
ik er al een hele dag opzitten
omdat ik eerst ’s ochtends de
koeien moest melken, dan daar
heen en dan was je twee dagen
in touw. Over deze tochten kan
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Het doorgeef stokje, Nico Kempenaar
ik wel een boek schrijven zoveel
hebben we meegemaakt. Een
keer had ik last van mijn schoen
en wel gekeken en opnieuw
aangedaan maar het bleef niet
lekker zitten. Na 32 km was er
verplicht pauze en toen ik wat
zat te eten, voelde ik nattigheid
en zat mijn hele voet onder het
bloed en bleek dat de wond niet
onder maar boven mijn teen zat
omdat er nog een zakkammetje
in de schoen zat. Dat hebben ze
zo netjes verbonden dat ik niets
meer voelde en de tocht uit heb
gelopen. Op het eind heb ik toen
ook mijn hulde uitgesproken
voor deze mensen.
U bent toch ook een keer door
het Oranjecomité ingehaald?
Ja, ik heb 33 jaar in de Oranjevereniging gezeten waarvan 16 jaar
als voorzitter. Mijn vader stierf in
januari 1969 (hij was ook voorzitter) en in april kwamen ze mij vragen. Zo ging dat vroeger en van
elke kerk moesten er een paar in
zitten. Toen ik uiteindelijk wilde
stoppen zeiden de leden van
het oranje comité (Job van Vliet,
Rein Kempen, Floor van Dolder
en Jan Verheul) dat ze me binnen zouden komen halen, maar
onder de voorwaarde dat ik nog
5 jaar voorzitter moest blijven,
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maar dat wilde ik niet meer na 33
jaar. Ze zijn me vervolgens wel
in komen halen met een groot
spandoek “Nico nog 5 jaar SOA”.
Hier kreeg ik natuurlijk commentaar op want je wil geen 5 jaar de
ziekte, maar het stond natuurlijk
voor Stichting Oranjevereniging
Aarlanderveen.
U bent een enorme sportman
hoe is dat zo gekomen?
Nou misschien heb ik wel voor
twee gesport want mijn middelste broer Cor is jong overleden in
de sport. In 1957 is hij overleden
met 22 jaar bij een droogtraining
van het schaatsen. Hij was zowel
bij de atletiekvereniging in Alphen als bij de schaatsvereniging
in Ter Aar. Vijf kilometer was zijn
afstand voor hardlopen en zo
ging hij de avond voor kerst ook
voor het schaatsen hardlopend
naar de training. Later bleek dat
hij (waarschijnlijk omdat het toilet binnen dicht/bezet was) hij
naar buiten ging om een plasje
te doen en meest aannemelijk
is, dat hij toen bevangen is door
de kou. Pas uren later, toen mijn
ouders ongerust werden omdat
hij niet thuiskwam, is hij door de
politie gevonden en bleek dat
zijn longen gelijk dichtgeklapt
waren.
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Ik zou als ik klaar was met school
met hem meegaan naar de atletiek en schaatsvereniging. Maar
mijn ouders hadden er zo’n naar
gevoel bij dat ik dat niet ben
gaan doen. Maar ik ben uiteindelijk wel heel veel gaan sporten.
Alle drie vonden we hardlopen,
schaatsen en melken het mooiste wat er was.
Hoe werkte dat die melkprijzen
(en dan bedoel ik niet de prijs
van de melk)?
Mijn broers hebben heel veel
prijzen met melken gewonnen.
Daarbij werd gekeken naar de
juiste handbeweging, hoe je erbij zat, reinheid (nagels heel kort
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om de koe geen pijn te doen en
vanwege de hygiëne) en de totale uitvoering. Ik ben later nog leraar geworden voor melkcursus.
Zo heb ik 25 jaar les gegeven aan
4 landbouwscholen en deed ook
aan landbouwvoorlichting. Ook
hierin was ik heel fanatiek en ze
kwamen graag bij me, want ik
voerde de jongens snoep van de
chocoladefabriek uit Alphen. Bijvoorbeeld kersenbonbons waar
ze vergaten waren de kers in te
doen en die gingen zo weg. Hele
zakken vol stonden er hier. Zo
is het menig keer gebeurd dat
ze ziek thuis kwamen of de volgende dag beroerd waren omdat ze teveel bonbons hadden
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gegeten.
Wat weten we nog niet van u?
Ik had ooit een 100.000 liter
koe, tegenwoordig komt dat
vaker voor, maar vroeger was
dat best bijzonder en dan kreeg
je een huldiging en receptie. De
voorzitter van de melkcontrole
kwam vragen of de receptie bij
Vergeer mocht. Dat heette toen
nog Blommestein, naar Mariska
haar opa en oma. Wij waren protestant dus het moest eigenlijk
in het dorpshuis maar wij deden
het liever bij Vergeer. Die maakten zulke lekker dingen. Zo hadden ze destijds een palingmaal
en daar droom ik nog wel eens
van. Op de receptie kwam ook
burgemeester Gallas, die had
thuis gezegd dat hij even naar
een huldiging moest en snel terug zou zijn. Hij was er om half 8
en ging om kwart voor 12 weg zo
gezellig was het.
U heeft ook nog in allerlei besturen en verenigingen gezeten
In totaal heb ik 16 bestuursfuncties vervuld. Ben begonnen bij
de jongerenraad van CMC (nu
Campina) en de jong-vee-dagcommissie van Aarlanderveen.
Later heb ik bij de plankenridders de toneelvereniging ge-
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speeld en ook als één van de
oprichters in het bestuur gezeten. Die vereniging is eigenlijk
spontaan ontstaan omdat de
Christelijke school 100 jaar bestond. Er werden een paar mensen gevraagd om een stukje te
doen en zo kwam er een toneelstukje uit van 6 oud leden voor
de reünie. Uiteindelijk hebben
we dat 16 keer opgevoerd voor
Aarlanderveners en omgeving.
Omdat er iets op de uitnodiging
moest kwamen we (Panc van
Leeuwen - kweker uit Ter Aar)
op de naam Plankenridders en
zo is in 1964 de vereniging ‘De
plankenridders’ opgericht. Na
verloop kwam Wil Herr erbij met
een groep mensen en werd het
steeds groter. Na verloop van
tijd is dat gesplitst in twee groepen, zo zijn de Oldtimers er gekomen. De laatste keer heb ik
nog als oudste lid meegedaan
(net voor corona) en had ik een
hele mooie rol, want mocht de
hele avond aan de bar zitten om
bier en champagne te drinken.
Ik was altijd lid gebleven al speelde ik niet meer en sindsdien ben
ik weer meer betrokken.
Verder heb ik veel agrarische verenigingsfuncties gehad, zoals bij
de oprichting van de Agrarische
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Natuurvereniging De Wetering,
bij allerlei fokkerijverenigingen
en in de melkcontrole etcetera.
Namens de VVD heb ik nog in
het bestuur van Rijnland gezeten. Ze zochten een agrariër die
verstand had van polderpijlen.
Al in mijn vaders tijd was het een
gevecht rond de molens en gedoe rondom wegen en polders.
Wij zaten al vrij hoog met de polderlast en het is goed dat er destijds gefuseerd is en de molens
in de Molenstichting terecht zijn
gekomen. Rond 2002 wilden ze
de molens weer stil hebben en
moesten er drie nieuwe gemalen
komen, die kosten 1,6 miljoen
per stuk en er moesten meer
waterplaatsen komen. Toen zei
ik kom eens kijken hoe breed die
sloten hier zijn. Gelukkig was het
hele bestuur van het waterland
tegen. We hebben vroeger 1x
meegemaakt dat het water van
het hoge gedeelte over dreigde
te lopen en toen heeft mijn vader
minister Piet de Jong opgebeld
en de situatie uitgelegd en zijn er
met spoed 6 pompen neergezet.
De burgemeester voelde zich
toen wel gepasseerd, maar de
nood was heel hoog, alleen haalden die pompen maar weinig uit.
Maar na 1,5 dag ging het waaien
en was het water zo weg. Het
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gaat nu zo al jaren goed, ook
onder de molenaars onderling.
Daar ben ik trots op en ik heb er
direct zicht op dus ze weten dat
ik het ook wel in de gaten houd.
Dus ik hoop dat het zo blijft en
ben blij dat we de molens hebben weten te behouden.
Stel u was Burgemeester, wat
zou u doen/had u anders gedaan?
Ik vind het jammer dat er een
poos geleden geen goede huizenbouw is gerealiseerd in het
rijtje in de Dorpsstraat waar
Domburg woont. Die waren een
aantal jaren geleden bijna allemaal leeg. Dat had de gemeente
toen op moeten kopen en daar
hadden ze wat heel moois voor
starters kunnen maken zoals bij
Leo van Dolder. Verder natuurlijk het verkeer door de dorpsstraat en Zuideinde aanpakken.
In 1995 was ik voorzitter van de
landbouwvereniging en ik had
me opgegeven voor de commissie die ging over de verkeerssituatie waar ik vanuit de praktijk
inbreng had. Destijds hebben
we al geadviseerd om een omleidingsweg over de Hogedijk (achter de dorpsstraat) en de Nieuwkoopseweg te maken en dan
een rotonde zodat je veilig van
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het dorp naar het Noordeinde
over kan steken. Het argument
dat de dijk niet sterk genoeg zou
zijn is echt onzin want er zijn vele
tonnen grond overgereden zonder enig probleem.
Verder zou ik de kanten van het
Zuideinde beter bijhouden. Het
is soms levensgevaarlijk om daar
te fietsen, daar zou ik echt iets
aan doen. In het Noordeinde
staan borden van 30 km en op
de Ziende ook dus waarom niet
op het Zuideinde. Er wordt 1 otter doodgereden en gelijk voor
tonnen geïnvesteerd, maar dat
zou ik voor mensen doen.
Waar bent u het meest dankbaar voor?
Ik ben heel gelukkig dat ik hier

op mijn 80ste nog steeds mag
wonen op het mooiste plekje
van Zuid Holland, kijk uit over de
molens en geniet daar elke dag
van. Ik heb nog 10 koeien en kalfjes, 9 schapen en 3 kipjes, 3 konijnen en een groentetuin. Dus
kom nog altijd tijd te kort.
Aan wie geeft u het stokje door
en met welke vraag?
Aan Willem Waltman de molenaar hierachter. Ik vraag me af
hoe het wonen op de molen is
en hoe ver hij is met het molentje opknappen van Piet van der
Lijn. Dat is een molentje waar
die ook mee koffie kon malen en
dat gaat bij Willem zijn pensioen
naar de molenvereniging. Ook
ben ik benieuwd of hij al een opvolger op het oog heeft.

Ingezonden Berichten
Beste Dorpsgenoten,
Voor het bewaren van bessen en
bramensap ben ik op zoek naar
koffiemelk flesjes met de dopjes.

Graag bij mij thuis of in de zomermaanden bij het groentestalletje
bij de kruising Hogedijk / Aarlanderveenseweg inleveren.

Heeft u die en gooit u ze normaal in de glasbak? Ik kan ze hergebruiken!

Bij voorbaat vriendelijk dank,
Plonie van Berkel
Dorpsstraat 27D
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Woordzoeker
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Belangrijke gegevens
+ Politie, als er geen haast mee gemoeid is...
N Wijkagent: Anthony Coli, Kimberly Smeele en
Daniëlla van de Velden 		
: E-mail via het contactformulier op Politie.nl
 Gemeente Alphen aan den Rijn		
 Huisarts, Dr. Ferdinand Oppenhuizen
 Huisartsdienst,
´s avonds, ´s nachts en in het weekend.
 Tom in de buurt, voor zorg en welzijn vragen
: info@tomindebuurt.nl

0900- 88 44
0900- 88 44
14 0172
0172-571308
088-4274700
088-9004567

De coördinatoren
Kors Kroon
M. Boogaardhof 2
				
Hans Verhage
vd Leeplein 3
				
Ben van der Post Noordeinde 60
				
Paul Oosterman Noordeinde 37A
				
Dik Lok
vd Leeplein 8
				
John de Pater
Zuideinde 28
				
Frank Luyben
Nieuwkoopseweg 9
			

06-10733138
kors.kroon@ziggo.nl
0172-573335
hansenmarina@casema.nl
06-51213484 0172-578995
joke.post@planet.nl		
06-10139219
pauloosterman@ziggo.nl
06-53940922			
dik-lok@hotmail.com
06-23533925 0172-574948
hjdepater@hetnet.nl
06-47143338 0172-571553
luijben@hetnet.nl

AED, code 333
Caravanstalling De Blijde Wereld
Loon- en Verhuurbedrijf
L.L. van der Post & Zn. BV
Gereformeerde Kerk
Lex Verdonk
Familie de Pater
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Noordeinde 11C
Noordeinde 71
zijde Dr. van der Windhof
Kerkvaartsweg 57
Zuideinde 28
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Colofon
De Belangenaar is een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen
en wordt 11 keer per jaar thuis bezorgd bij elk lid van de Vereniging. Het lidmaatschap, 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 automatische incasso van uw bankrekening.
BESTUUR
Herman de Jong
Kees Vedder
Maries Koole		
B. Zonneveld		
Rob Groenestein		
- vacature -		
Frank van der Salm

Voorzitter - Noordeinde 3 - 0641859887
Secretaris - 0654637078
Penningmeester - 0624789002
Research en speciale projecten - 0610893839
IT - Noordeinde 9d - 0653279375
Woonbeleid Wijkbeheer - Stationsweg 6a - 0654955388

REDACTIE
Shirley Jasper-Veenswijk
Kristel van de Pol		
Patricia De Sain - Innemee
Bastiaan van Gils 		
Dick de Graaf		

Redactielid - Dokter v/d Windhof 6 - 572592
Redactielid - Zuideinde 2 - 0653224314
Redactielid - Hogedijk 4a - 0630135423
Opmaak - Pieter Pasmahof 3 - 0650126210
Distributie - Kerkvaartsweg 33 - 571282

E-mail - bestuur
Postadres:
bestuur@bvaarlanderveen.nl
Secretariaat B.V.A. /
wijkbeheer@bvaarlanderveen.nl
Redactie De Belangenaar
Email - Redactie
Dorpsstraat 53A,
redactie@bvaarlanderveen.nl
2445 AK Aarlanderveen
Bankrekening:
NL27RABO0101395221 t.n.v. Belangenvereniging Aarlanderveen
www.bvaarlanderveen.nl
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 behoudt 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 onvolledigheden van de informatie in de Belangenaar.
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