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Bij het zwoele maanlicht
Schreef Ronald elke maand een gedicht

Dat werd in De Belangenaar geplaatst
Wat je schreef was nooit misplaatst

We zullen onze dichtmeester gaan missen
Wie komt deze rubriek nu verfrissen?

In ieder geval een dank je wel aan jou Ronald
Bij deze is de vacature voor een nieuwe dichter uitgestald

Meld je dus snel aan
Voordat iemand anders er mee heen zal gaan

De redactie
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In deze Belangenaar o.a.

Fietsmaatjes Aarlanderveen

Groot success

Speeltuin nieuws

Heel veel activiteiten

Driemolenloop

Verzet naar 2023

Help mijn energiekosten worden een ware last!

Energiecoach Marc Samsom geeft advies

In memoriam

Jan Kempen
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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 18 maart
De club, activiteit is nog een 
verrassing. Tijd 19.15
Aanmelden via de Whatsapp 
groep. 
Zolder van de Gereformeerde 
Kerk, Dorpsstraat 107

Oud papier ophalen
Woensdag 2, 13, 30 maart

Bestuursvergadering
Woensdag 2 maart

Redactievergadering
Woensdag 9 maart

De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 19 
maart

Inleveren kopij uiterlijk 
maandag 7 maart

06 - 45 08 53 68

info@jmhoveniers.nl

Aarlanderveen

www.jmhoveniers.nl

TUINAANLEG
VOL PASSIE EN 

VAKMANSCHAP
Uw hovenier midden in het Groene Hart
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Meting en zwaar verkeer Dorps-
straat
Sinds een aantal jaren is de door-
gang van zwaar verkeer een 
probleem in de Dorpsstraat. De 
gemeente heeft, zoals eerder in 
de Belangenaar vermeld, haar 
medewerking verleend aan een 
onderzoek door een camera te 
plaatsen die het doorgaande 
verkeer registreert. 

Wat als de uitkomst van het on-
derzoek er eenmaal is? 

Wat zijn dan de mogelijke stap-
pen om het probleem op te los-
sen? 

We hebben immers te maken 
met meerdere belanghebben-
den. De bewoners en bedrijven 
op de Hogedijk onder andere 
die vanwege hun werk met re-
gelmaat door de Dorpsstraat 
moeten met zwaar verkeer. Of 
de melkwagens die de melk op 
moeten halen. Ook zij moeten 
deze ontsluiting gebruiken. Ook 
zij zijn daar niet blij mee en zien 
het, op dit moment, als een niet 
te voorkomen ongemak. Een 
adequate oplossing zou het ver-
leggen van de weg kunnen zijn 
of beter nog het leggen van een 
extra uitvalsroute. Over deze 

weg zou het zware verkeer dan 
kunnen rijden. In het verleden is 
deze “nieuwe routing” al eens 
besproken en toen afgekeurd. 
We willen deze optie wederom 
bespreken met onze contacten 
binnen de gemeente.

Muziektent
De Muziektent zal 12 maart, tij-
dens het nationale -NLdoet-, de 
jaarlijkse schoonmaakbeurt krij- 
gen. Het groen rondom de mu-
ziektent zal ook worden aan-
gepakt om ons dorpsjuweeltje 
weer te doen stralen! Samen 
met het Oranjecomite, DSS en 
de Belangenvereniging zullen 
we het spreekwoordelijke var-
kentje wassen.

Glasfiber
De uitdaging voor een gegaran-
deerd krachtige internetconnec-
tie is helaas nog niet voor ieder-
een uitgemond in een werkende 
oplossing. Als Belangenvereni-
ging hebben we geprobeerd de 
handschoen op te pakken maar 
dit heeft tot op heden niet ge-
leid tot positief resultaat. De hui-
dige aanbieder reageert slecht 
of niet. 

Bestuur BVA

Van de Bestuurstafel
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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, aanleg 

     & Boomverzorging

  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

_____________________________________________________
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Door de huidige coronaperikel-
en zien wij het als organisatie 
niet zitten om dit jaar een Mo-
lenloop te organiseren. De grote 
onzekerheden rondom het virus 
en de maatregelen maken het 
onmogelijk voor ons om dit jaar 
het evenement door te laten 
gaan. De extra maatregelen zijn 
voor een evenement als dit een 
enorm struikelblok. Wij hopen 
dat jullie dit begrijpen dat we 
volgend jaar weer kunnen knal-
len.

Voor volgend jaar zijn we nog 
op zoek naar enthousiaste per-
sonen die samen met ons de 
Driemolenloop willen organ-
iseren. Als driemolenloop-com-
missie regelen we alle zaken 
voor, tijdens en na het evene-
ment op 2e paasdag. Dus vind jij 
het leuk om wat te organiseren 
in Aarlanderveen, geef je dan op 
door een berichtje te sturen naar 
Ben v/d Post.

Driemolenloop verzet naar 2023

TRACTOR-LOONBEDRIJF

L.A. VAN DOLDER
Takkenversnipperaar.

Onderhoud en maaien van sportvelden.
Handel in zwarte grond, zand en grind.

Dorpsstraat 96                               Tel.: 0172-57 1608

2445 AP Aarlanderveen           Mob.: 06-204 379 73

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063
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https://deviergang.scopescholen.nl
deviergang@scopescholen.nl

Ben jij 3 of bijna 4 en nog niet 
ingeschreven op een school, 
kom dan gerust een keer bij 

ons kennismaken!
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https://deviergang.scopescholen.nl
deviergang@scopescholen.nl

Ben jij 3 of bijna 4 en nog niet 
ingeschreven op een school, 
kom dan gerust een keer bij 

ons kennismaken!
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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



Februari 2022 13

Speeltuin Nieuws

Kinderbingo
Vrijdag 25 maart is er weer een 
kinderbingo in de speeltuin. We 
beginnen om 18.30 en om 20.00 
uur is het weer afgelopen. In-
tree voor leden €2,00 en niet le-
den €2,50 dit is inclusief 4 bingo 
kaartjes, 1x drinken, 1x chips en 1 
snoepje in de pauze.

Schaapscheerderfeest
Zaterdag 9 april is er einde-
lijk weer het Schaapscheerder 
feest. Met diverse kraampjes 
en activiteiten en natuurlijk het 
scheren van de schapen. Van 
10.30 tot 14.00 uur is iedereen 
welkom in de speeltuin. Wilt u 
ook staan met een kraampje 
(geen rommelmarkt) neem dan 
even contact op via de mail met 
secretaris@speeltuinaarlander-
veen.nl u hoort dan van ons of er 
nog een plekje is.

Knutselmiddag
Woensdag 13 april is er weer 
een knutselmiddag, we starten 
om 14.30 en om 16.00 uur is het 
weer afgelopen. Leden €1,50 en 
niet leden €2,00.

Paasbrunch
Zaterdag 16 april is er paas-
brunch voor alle kinderen van  
+/- 3 jaar t/m groep 8. Van 10.30 

tot 12.00 uur gaan wij lekker 
eten en spelen. Dit alles kost 
€5,00 voor leden en €6,00 voor 
niet leden. Opgeven kan tot 13 
april via jeugdcommissie@speel-
tuinaarlanderveen.nl

Houd voor alle activiteiten de 
Facebookpagina Speeltuin Aar-
landerveen in de gaten. Of kijk 
eens op onze site speeltuinaar-
landerveen.nl

Groetjes van het kinderactivitei-
ten team van de Buurt en Speel-
tuinvereniging Aarlanderveen.
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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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In Memoriam

In Memoriam Jan Kempen

Op donderdag 13 januari kregen 
wij het vreselijke bericht dat 
onze voorzitter Jan Kempen was 
overleden. 

Vanaf eind 2013 was Jan de 
voorzitter van de Buurt en Speel-
tuinvereniging. Hij wist van aan-
pakken en de vergaderingen 
verliepen altijd snel, besluiten 
werden snel genomen en zo 
ook snel uitgevoerd. Altijd was 
hij aanwezig bij alle activiteiten 
die er georganiseerd werden, hij 
zorgde voor de nodige materi-
alen en allerlei vrijwilligers. 

Zo heeft hij er voor gezorgd dat 
er zonnepanelen op het clubge-
bouw zijn gekomen, en er een 
Jeu de Boules baan aangelegd is. 
Ook met de gewone klussen zo-

als de straat ophalen, de poort 
ophogen, het onderhouden van 
de speeltuin en het plaatsen van 
nieuwe toestellen altijd was Jan 
paraat. 

Het opbouwen van de kramen 
van het schaapscheerder feest 
was door Jan zijn enthousiasme 
zo klaar, ook het hamburgers 
bakken was aan hem toe ver-
trouwd. Niets was teveel voor 
hem. 

Wat gaan we hem missen, zijn 
aanpak, zijn kracht en enthou-
siasme. Wij wensen Kitty, Zhou 
Fen en Anass heel veel sterkte 
toe met dit grote verlies.

Bestuur Buurt en Speeltuinvereni-
ging 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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Heeft u de duo-fiets al in ons 
dorp gezien? Zeker van de zo-
mer werd er volop gebruik ge-
maakt van deze bijzondere fiets 
en ook van de winter zijn er een 
paar enthousiastelingen die bij-
na wekelijks een tochtje maken. 
Het fiets duo Hans Hoogeboom 
en Jan den Hengst vertelt over 
hun ervaringen.

Hoe zijn jullie tot samen fietsen 
gekomen?
Hans vertelt dat hij en Greet al 
jaren de buren van Jan & Anneke 
zijn en toen Hans met pensioen 

ging zocht hij een leuke tijdsbe-
steding. Hij had de oproep voor 
Fietsmaatjes in de Belangenaar 
gezien en heeft toen Jan meege-
vraagd. Jan vult aan “dat hij toch 
maar zat te zitten en zo is het ge-
komen”. Jan had voorheen een 
druk leven en was altijd bezet 
met fotografie en allerlei clubs, 
maar nu door gezondheidspro-
blemen gaat dat helaas niet 
meer. 

Jan: “We wonen hier al lang 
maar met Hans kom ik op plaat-
sen waar ik nog nooit geweest 

Fietsmaatjes Aarlanderveen groot succes!
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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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ben. In Ter Aar en Langeraar bij-
voorbeeld zijn er plekjes waar je 
met de auto niet zo snel komt. 
Hans kent de weg goed van de 
racefiets. Bijvoorbeeld het pad 
tussen de Langeraarse plassen 
is zo mooi”. De mannen zijn al 
net een stel want vullen elkaar 
steeds aan. 

Hans: “Jan is echt een vogellief-
hebber en kijkt zijn ogen uit. ’s 
Zomers fietsen we wel 2,5 tot 3 
uur en dan pakken we ook lekker 
onderweg een terrasje. Bijvoor-
beeld bij Tijsterman aan de plas, 

of bij het Leeuwtje in Noorden 
of de bakker in Ter Aar. Nu in de 
winter fietsen we zo’n 5 kwartier 
en drinken we bij Anneke thuis 
een kopje koffie. Voor Anneke 
is het ook fijn om even tijd voor 
haar zelf te hebben”.

Jan: "Ik vind het echt heel bij-
zonder dat je op deze manier 
je buurman veel beter leert 
kennen. We wonen al heel lang 
naast elkaar en het contact was 
niet meer dan vriendelijk gedag 
zeggen en nu hebben we hele 
mooie gesprekken en omdat we 

Fietsmaatjes Aarlanderveen groot succes!



20 Februari 2022

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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weer andere contacten en inte-
resses hebben leren we van el-
kaar en hebben we altijd genoeg 
stof tot spreken".

Hoe reageren mensen op de 
duo-fiets?
Mensen reageren heel enthou-
siast en zwaaien veel en auto’s 
stoppen vaak voor je zodat we 
goed kunnen passeren. Jan is 
helemaal bekend in het dorp, 
dus er zijn veel mensen die ons 
gedag zeggen. Ook stoppen we 
geregeld onderweg om met een 
voorbijganger even een praatje 
te maken.
 
Hebben jullie nog plannen?
We blijven lekker fietsen en 
wellicht is het wel leuk om een 
keer met een groep duo-fietsen 
samen een tocht te maken. Van-
uit Alphen organiseren ze zoiets 
elk jaar. Jan denkt dat voor hem 
misschien iets teveel is dus Hans 
zoekt voor die dag nog een an-
dere gast. Ze willen graag Thecla 
Amerlaan en Yvonne Rodenburg 
bedanken want dankzij hen heb-
ben we hier een eigen duo-fiets 
op het dorp. Die regelen dat 
prima. Zo hebben we ook een 
fiets-app-groepje waar we leuke 
routes delen en elkaar kunnen 
informeren als we bijvoorbeeld 
een keer een vervanger zoeken. 

De duo-fiets staat bij Annie Cle-
mens en dat werkt ook prima. In 
totaal zijn er 17 vrijwilligers en 12 
gasten, dus er kunnen nog gas-
ten bij! Rein Kempen verzorgt 
het onderhoud en inmiddels 
staat er al ruim 2.500 kilometer 
op de teller.

Oproep
Wilt u ook fietsmaatje worden,  
als gast of vrijwilliger, bent of 
kent u iemand die niet meer zelf-
standig kan fietsen, maar wel 
graag naar buiten gaat om een 
praatje te maken en (een beet-
je) te bewegen (of niet), want je 
mag meetrappen maar het hoeft 
niet want het is een elektrische 
fiets. Laat het weten aan Thecla 
Amerlaan 06-40947179 of Yvon-
ne Rodenburg 06-20990778

Wilt u Fietsmaatjes financieel 
steunen? Word dan donateur! 
Op onze website www.fiets 
maatjesalphenaandenrijn.nl kunt 
u direct via iDeal een bijdrage 
overmaken. U kunt uw bijdrage 
ook overmaken op NL27RABO 
0345 6046 52 t.n.v. Fietsmaatjes 
Alphen aan den Rijn o.v.v. Aar-
landerveen. Uw donatie wordt 
gebruikt voor de exploitatie 
van de duo-fietsen en de onder-
houdskosten.

Fietsmaatjes Aarlanderveen groot succes!
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Uitvaartonderneming
Gea van der Hee
06 27 27 88 98
www.geavanderhee.nl

bij een overlijden bén ik er voor u

Dorpsstraat 7
2445 AJ Aarlanderveen
Tel.: (0172) – 575355

Werkplaats:

Transportweg 11
2421 LT Nieuwkoop

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!
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De afgelopen maanden stijgt de 
prijs van energie hard. Voor men-
sen die nog een lopend contract 
hebben waarbij de prijs voor 
energielevering vaststaat is dat 
niet direct een probleem maar 
op termijn misschien wel als het 
energiecontract verloopt. 

De beste oplossing is uiteraard 
minder energie verbruiken. 
Maar hoe doe je dat nou? 

Als energiecoach kom ik bij veel 
mensen thuis om samen met de 
bewoners te kijken wat ze zou-
den kunnen doen. De laatste tijd 
zie ik steeds meer verzoeken uit 
Aarlanderveen komen, wat voor 
mij de directe aanleiding was om 
de redactie van de Belangenaar 
te vragen of ik hier niet regelma-
tig een stukje zou mogen schrij-
ven over verduurzaming. Daar 
hebben ze in toegestemd zoals 
u ziet. 

Mensen willen overigens niet al-
leen besparen op energie, ze wil-
len vaak ook meer comfort, en 
vaak ook beide. Het mooie is ze 
kunnen ook prima samen gaan. 
Laten we maar beginnen dan 
met wat maatregelen die je zou 
kunnen nemen:

Kieren dichten. 
Warmte is net als water, het 
stroomt naar de plek waar het 
het koudst is. En kieren zorgen 
ervoor dat dat heel makkelijk 
gaat. Hoor je geluid van buiten 
bij een raam of deur, dan sluit 
die deur of dat raam niet goed 
meer. Vervang de tochtprofielen 
door nieuwe tochtprofielen. 

Daken sluiten vaak slecht aan bij 
de gevel. Soms kun je zo het licht 
van buiten zien door de kieren. 
Met schuim, kit of tochtband 
dichtmaken. Leidingen die door 
de begane grond vloer naar de 
kruipruimte lopen en niet goed 
aansluiten. Brievenbussen. En 
zo zijn er vele voorbeelden. Het 
is een klusje dat je vaak zelf kunt 
uitvoeren en dat maakt het ook 
een van de beste zaken om aan 
te pakken.  

Isoleren. 
Als je niet precies weet wat je 
doet, laat het dan doen! Isole-
ren op de verkeerde manier kan 
grote problemen opleveren met 
vocht.

Vloerisolatie. Vaak zijn vloeren 
op de begane grond koud. We 
compenseren dat door de ther-

Help, mijn energiekosten 
worden een ware last!
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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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mostaat hoger te zetten. Maar 
eigenlijk moeten we de vloer 
beter isoleren. Als je een kruip-
ruimte hebt en je woning is voor 
2000 gebouwd kijk hier dan ze-
ker naar. Een groot misverstand 
is dat mensen denken dat vloe-
risolatie niet meer kan als de 
vloer al geïsoleerd is. Je kunt een 
geïsoleerde vloer naïsoleren. 

Spouwmuurisolatie. 
Vanaf ongeveer 1930 worden 
woningen gebouwd met spouw-
muren. Als je een woning met 
spouwmuur hebt die nog niet 
geïsoleerd is, zeker laten doen!! 
Groot misverstand is dat spou-
wen open moeten blijven van-
wege ventilatie.

Dakisolatie. 
Daken koelen meer af in de 
nacht dan je muren, dat komt 
omdat de hemel erg koud is. Da-
ken worden om die reden tegen-
woordig heel dik geïsoleerd. Is je 
woning van voor 2000 dan is hier 
winst te halen. Hoe je het dak 
beter wil isoleren hangt van veel 
zaken af. Zijn je dakpannen of is 
de bitumen laag aan vervanging 
toe, woon je in een rijtjeshuis 
of vrijstaand, wat voor folie is 
er toegepast aan de buitenzijde 
van het dak? Maak een afspraak 

met een energiecoach om je ver-
der te oriënteren. 

Glas. 
Pas vanaf 1996 is er HR++ of 
beter toegepast in woningen. 
Weet je het niet zeker, kijk dan 
even in de tekst die aan de bin-
nenkant van het dubbelglas 
staat. Staat daar geen HR++ dan 
kun je ervan uitgaan dat hier veel 
verbetering mogelijk is. Doe dat 
in ieder geval in de ruimtes waar 
je vaak bent. HR++ glas past in 
je kozijnen als je al dubbel glas 
hebt, voor HR+++ glas heb je an-
dere kozijnen nodig (dus als je 
die toch gaat vervangen pas dan 
dit toe). 

CV inregelen. 
CV ketels draaien alleen met 
hoog rendement als de tempe-
ratuur van het water dat terug-
komt van de radiatoren lager is 
dan 50 graden. Vaak staan CV 
ketels op een hoge maximale 
stooktemperatuur (80 graden of 
hoger) waardoor de retourtem-
peratuur te hoog is. Daarnaast is 
bij vrijwel elke woning de door-
voercapaciteit van de radiatoren 
niet goed afgestemd, waardoor 
radiatoren dichtbij de CV goed 
warm worden en andere radia-
toren het juist minder doen. Het 

Help, mijn energiekosten 
worden een ware last!
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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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correct inregelen van de ketel-
temperatuur en het waterzijdig 
inregelen van de radiatoren kan 
je tot 20% van je gasrekening 
schelen. Bespreek dat met dege-
ne die het onderhoud doet van 
je CV. 

Zonnepanelen?
Zonnepanelen zijn prachtig en 
leveren een heel goed rende-
ment op. Maar ze verlagen niet 
je gasrekening, tenzij je tegelij-
kertijd je CV vervangt door een 
warmtepomp (die elektriciteit 
gebruikt om je huis verwarmen). 
De isolatiemaatregelen die ik 
hierboven heb genoemd bieden 
ook allemaal een prima rende-
ment en verlagen tevens de gas-
rekening. 

Je eigen gedrag. 
Het is een open deur, en tege-
lijkertijd de goedkoopste maat-
regel. Voor elektriciteit, zoek 
grootverbruikers op en pak ze 
aan: als voorbeelden, die vrie-
zer in de garage van 20 jaar oud, 
de halogeenspotjes in het ver-
laagde plafond, …. Zet de ver-
warming 's ochtends iets kouder 
dan 's avonds. Zet de verwar-
ming een uur voordat je gaat sla-
pen al laag. 

Op isolatiemaatregelen is een 
subsidieregeling van toepassing 
(de ISDE regeling). Deze rege-
ling kent wel wat voorwaarden, 
maar de belangrijkste is dat je 
minimaal twee isolatiemaatre-
gelen laat uitvoeren binnen een 
jaar. 

Op zonnepanelen kun je BTW te-
rugkrijgen. 

Wil je aan de slag en zoek je een 
goede leverancier, kijk dan even 
bij het duurzaam bouwloket 
(www.duurzaambouwloket.nl), 
de gemeente Alphen werkt hier-
mee samen. 

Zoek je advies om te kijken welke 
maatregelen het beste passen, 
schakel dan een energiecoach 
in. U kunt mij ook direct bellen 
0653226389. Energiecoaches 
zijn onafhankelijk en werken sa-
men met de gemeente Alphen. 

https://www.alphenaandenrijn.
nl/Inwoners_en_bedrijven/duur-
zaamheid/Wonen/Duurzaam_wo-
nen/Energiecoach_koopwoning_
gratis

Marc Samsom
Energiecoach

Help, mijn energiekosten 
worden een ware last!
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Ingezonden Berichten

Dank
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun in welke 
vorm dan ook die we hebben mogen ervaren bij het overlijden van 
mijn lieve man en trotse vader Jan, het sterkt ons enorm in deze pe-
rioden.

Zhou Fen en Kitty Kempen.

Verkeerd geadresseerde post
Ik ontving verkeerd geadresseerde post, op naam van H. van der 
Horst, Noordeinde 9 B 2445 XG Aarlanderveen. Ik woon op Noordein-
de 9 B, maar mijn postcode is 2445 XA.

Ik heb hier en daar rondgevraagd maar ben er niet in geslaagd de ge-
adresseerde te vinden.

Wie heeft informatie?

Nelly Karman, telefoon 0172 574575

Gevonden
Onlangs heb ik een oorbel gevonden op de Kerkvaartsweg ter hoogte 
van de verkeersdrempel nabij de basisschool. Op die dag zijn er fiet-
sende schoolkinderen door de gladheid gevallen.

De oorbel is af te halen op Jacob van Damstraat 21.

Mw. M. Overbeek
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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 60 06-51213484 0172-578995
    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

+   Politie, als er geen haast mee gemoeid is... 0900- 88 44
N  Wijkagent: Anthony Coli,  Kimberly Smeele en 
 Daniëlla van de Velden   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 

 AED, code 333
Caravanstalling De Blijde Wereld Noordeinde 11C
Loon- en Verhuurbedrijf 
L.L. van der Post & Zn. BV Noordeinde 71
Gereformeerde Kerk  zijde Dr. van der Windhof
Lex Verdonk  Kerkvaartsweg 57
Familie de Pater Zuideinde 28

 De coördinatoren
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Colofon

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.

BESTUUR 
Björn van den Bosch  Voorzitter, Noordeinde 79a - 0641918355
Kees Vedder  Secretaris, Dorpsstraat 55 - 0654637078
Maries Koole  Penningmeester, Dorpsstraat 25d - 0624789002
B. Zonneveld  Research en speciale projecten, 0610893839
Rob Groenestein  IT, Wijkbeheer, Noordeinde 9d - 0653279375
- vacature -  Woonbeleid,
Hanny Broere  Contact persoon redactie, Hogedijk 12 - 0652653942

REDACTIE
Shirley Jasper-Veenswijk  Redactielid, Dokter v/d Windhof 6 - 572592
Kristel van de Pol  Redactielid, Zuideinde 2 - 0653224314
Patricia De Sain - Innemee Redactielid, Hogedijk 4a - 0630135423
Bastiaan van Gils   Opmaak, Pieter Pasmahof 3 - 0650126210
Dick de Graaf  Distributie, Kerkvaartsweg 33 - 571282




