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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
......................................................
Dinsdag 26 april
Koningsnacht
TIJD: 21.00 uur
WAAR: Zaal Vergeer, Het Oude 
Rechthuis
......................................................
Woensdag 27 april
Koningsdag
Zie voor meer informatie 
verderop in deze Belangenaar
......................................................
Woensdag 4 mei
Dodenherdenking
TIJD: 20.00 uur
WAAR: Monument
......................................................
Dinsdag 10 mei
Klaverjassen voor “hulp aan 
Oekraïne” 
TIJD: 19.30 uur
WAAR: in 't Achterom
......................................................
Woensdag 11 mei
Ouderavond de Viergang
TIJD: 20.o0 uur
WAAR:  de Viergang

Zaterdag 7 en zondag 8 mei
Molenviergang wandeltocht
Zie voor meer informatie 
verderop in deze Belangenaar
......................................................
Woensdag 11 mei
Knutselmiddag in de speeltuin
TIJD: 14.30 tot 16.00 uur
WAAR: Speeltuin
......................................................
Oud papier ophalen
Woensdag 27 april (Koningsdag) 
wordt er GEEN oud papier op 
gehaald
Woensdag 4 en 18 mei
......................................................
Bestuursvergadering
Woensdag 4 mei
......................................................
Redactievergadering
Woensdag 11 mei
......................................................
De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 21 mei
......................................................
Inleveren kopij uiterlijk 
maandag 9 mei
......................................................

Het Zomerfeest 2022
Het zomerfeest komt er weer 
aan en wel op 25, 26 en 27 juli. 

Het Oranje comité is al begonnen 
met de voorbereidingen.
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Op woensdag 27 april, Konings-
dag, is de praktijk gesloten en 
kunt u voor spoedgevallen con-
tact opnemen met de dokters-
post in Alphen aan de Rijn, tel. 
088-4274700. Dit geldt ook voor 
spoedgevallen buiten kantoor-
uren.

Op vrijdag 29 april a.s. is de prak-
tijk ook gesloten. Voor uitslui-
tend spoedgevallen wordt de 
praktijk deze dag waargenomen:

voor de letters A t/m L door Huis-
artsenpraktijk Ter Aar, Aardam-
seweg 73 in Ter Aar, tel. 0172-
602811 en voor de letters M t/m 
Z door huisartsenpraktijk Nieuw-
veen, Teylersplein 5 te Nieuw-
veen, tel. 0172-538101.

Wilt u op tijd uw herhaalrecep-
ten aanvragen?

F. Oppenhuizen en medewerkers.

Bericht van onze huisarts

Bakfiets zoekt hulp

Beste dorpsgenoten, een tijd ge-
leden hebben we met vereende 
krachten en financiële bijdragen 
uit alle hoeken van het dorp de 
bakkersfiets van bakker Van 
Leeuwen terug kunnen kopen 
uit België.

Er is toen wat meer geld opge-
haald dan voor de aankoop no-
dig was, dus het wordt tijd de 
fiets eens goed op te knappen. 
Daarvoor zoek ik wat hulp. Het is 
de bedoeling om hem echt goed 
te restaureren, we gaan dus niet 
meteen met schuurpapier en 
kwast aan de gang.

In eerste instantie zoek ik men-
sen die mee willen denken, zoe-
ken en kijken wat er nodig is om 
de restauratie op een verant-
woorde manier te doen. 

Heb je tijd en zin om mee te hel-
pen om hier een plan voor te ma-
ken en dat ook samen uit te gaan 
voeren, neem dan even contact 
op en we gaan aan de slag. 

Groet, 
Edwin Hijman
06-28995495 
e.hijman@casema.nl
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Op 26 april organiseert het 
Oranje Comite, de “NACHT VAN 
ORANJE”.

Om 21.00 uur is de aanvang  in 
zaal Vergeer Het Oude Recht-
huis.

De band die op het podium staat 
is LEKKER, de Leukste Rock 
Cover band van Nederland en 
speelt Ultimate ROCK Covers.

Nacht van Oranje
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Koningsdag
Programma zaterdag 27 april:

Optocht voor de kinderen
Vanaf 09.00 uur start er een 
optocht met versierde fietsen, 
skelters of hoe je ook maar wilt 
meedoen. Het thema is Oranje 
Boven. Start bij het Dorpshuis en 
de finish zal zijn bij de Speeltuin.

Oranje Koffietafel
Vanaf 10.00 uur is het dorp wel-
kom voor een plekje “rond de 
koffietafel” in/bij het Speel-
tuingebouw. Onder het genot 
van een vers bakje koffie of 
thee, met een lekkere trakta-
tie, kan even bijgepraat wor-
den na enkele bijzondere jaren. 
Het streven is om voor ie-
dereen een comfortabe-
le, veilige en vooral gezel-
lige omgeving te creëren. 
We zien en spreken jullie weer 
graag!

Kleurplaat wedstrijd   
Voor de kinderen is er een leuke 
kleurplaat. Deze zal worden uit-
gedeeld op school en is te ver-
krijgen aan de dorpsstraat 85. 
Ingekleurde tekeningen kunnen 
worden ingeleverd op de Dorps-
straat 85 tot en met 26 april. Er 
zijn voor de winnaars leuke prij-

zen. Vergeet niet de naam, adres 
en leeftijd van de kunstenaar te 
vermelden. Er wordt een inde-
ling naar leeftijdsgroepen ge-
maakt voor de bepaling van de 
winnaar.

Kinderspelen
Na de optocht is er in de Speel-
tuin voor jullie natuurlijk ook wat 
lekkers aan de koffietafel.

Daarna starten we met de spel-
letjes.

Zo rond 11.00 uur spelen we nog 
een paar rondjes Bingo waarbij 
weer leuke prijsjes te winnen 
zijn.

Vlaggen 
Onder de vlaggers op 27 april zal 
een gebaksbon worden verloot. 
Vijf adressen worden vooraf 
door een random-generator ge-
kozen en gecontroleerd op het 
vlaggen. Maar twee oranje co-
mitéleden krijgen deze en voe-
ren de controle uit (ook wordt 
er gelet op de juiste manier van 
vlaggen en dat is nu met oranje 
wimpel). Dus alleen als u de vlag 
uithangt maakt u kans op een 
gebaksbon!

Koningsdag
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Dodenherdenking 
4 mei 20:00 uur

Op 4 mei wordt in Nederland uit-
gebreid halfstok zonder wimpel 
gevlagd, als bewijs van eerbied 
en respect voor de doden. Dat 
doen we over het algemeen van 
circa 18:00 uur tot zonsonder-
gang (ca 21:10 uur). Rond deze 
tijd kunt u op alle openbare ge-
bouwen de Nederlandse vlag 
halfstok zien hangen. 

Om 20:00 uur zal er bij het monu-
ment door een afvaardiging van 
de gemeente en enkele leden van 
het Oranjecomité namens het 
dorp een kranslegging worden  

 
 
 
gedaan. Zoals vanouds kunt u 
hier bij zijn op het plein bij de 
kerk/monument. Na afloop van 
de herdenkingsplechtigheid is er 
voor iedereen gelegenheid voor 
een bakje koffie/thee in “Het 
Oude Rechthuis”.

De herdenking zal gecoördi-
neerd worden door Patricia de 
Sain. De herdenking zal muzikaal 
ondersteund worden door DSS.

Dodenherdenking

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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De 5e mei 2022 voor Bevrijdings-
dag is dit jaar geen nationale 
vrije dag. De organisatie “4 en 
5 mei” heeft als datum gekozen 
voor 7 mei. 

De rondrit met oude legervoer-
tuigen start in Zwammerdam en 
gaat via de Ziende naar Aarlan-
derveen. 

Circa 09:50 uur  zal deze arrive-
ren in Aarlanderveen. 

Bij Het Dorpshuis zal een optre-
den zijn en e.e.a. zal ook muzi-

kaal worden ondersteund door 
DSS. 

De voertuigen rijden daarna 
door naar Alphen aan den Rijn 
waar ze om 11:00 uur zijn.

In Alphen wordt ook een puzzel-
tocht georganiseerd.

Bevrijdingsdag wordt 7 mei 2022

77 jaar vrijheid, toch oorlog in Europa

Wie had dat gedacht? Na 77 jaar 
vrijheid is er weer oorlog in Eu-
ropa. We hebben allemaal vast 
de afschuwelijke beelden uit de 
Oekraïne gezien. Daarom is juist 
nu de dodenherdenking op 4 
mei en het vieren van de vrijheid 
op 5 mei actueler dan ooit.

Voor de dodenherdenking op 4 
mei in Aarlanderveen zijn we op 
zoek naar mensen die de oorlog 
nog zelf mee hebben gemaakt 
of naar verhalen over Aarlander-

veen in oorlogsjaren én over wat 
vrijheid betekent. Ben of ken jij 
iemand uit Aarlanderveen die 
hier iets over kan/wilt vertellen, 
of heb jij een verhaal of gedicht 
over de oorlog of juist over vrij-
heid? Ben je misschien dan ook 
bereid om het voor te dragen of 
te vertellen tijdens de Dodenher-
denking?

Het Oranje comité
info@hetoranjecomite.nl
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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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Op dinsdagavond 10 mei in ’t 
Achterom.

Alle klaverjasliefhebbers zijn op 
deze avond van harte welkom.
De opbrengst van deze avond 
willen we geheel besteden aan 
de actie “hulp aan Oekraïne”.

't Achterom is de zaal achter de 
kerk, Noordeinde 24, Aarlander-
veen. 

Het inleggeld is € 10,00 (dat is 
inclusief 3 setje lootjes voor de 
loterij die na afloop wordt ge-
houden).
 
Vanaf 19.30 uur ben je al welkom 
in ’t Achterom. Dan is de koffie 
al klaar. Om 20.00 uur beginnen 
we met het kaarten.

We doen drie rondes op z’n 
Rotterdams en het is “verplicht 
gaan”. 

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

Wil je een leuk prijsje schenken 
voor de loterij, dan horen we dat 
ook graag.
 
We hopen op een gezellige 
avond en een mooie opbrengst 
voor dit goede doel.

Klaverjassen voor “hulp aan Oekraïne”

Speeltuin Nieuws

Knutselmiddag
Woensdag 11  mei is er weer een 
knutselmiddag in de Speeltuin. 
We starten om 14.30 en om 16.00 
uur is het weer afgelopen. Leden 
€1,50 en niet leden €2,00.

Groetjes van het kinderactivitei-
ten team van de Buurt en Speel-
tuinvereniging Aarlanderveen.
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Zelf energie opwekken met zon-
nepanelen
Het IPCC rapport is net uit. We 
moeten hard aan de bak om on-
der de 1,5 graden opwarming 
te blijven. Opvallend detail uit 
het rapport: gebruik maken van 
zonne-energie is een van de 
belangrijkste en goedkoopste 
manieren om de opwarming af 
te remmen. Daarnaast is het nu 
met de stijgende energieprijzen 
ook nog eens financieel heel 
aantrekkelijk om zonnepanelen 
te installeren. 

Wanneer is het nuttig om naar 
zonnepanelen te kijken?
Eigenlijk bijna altijd. Zonnepane-
len bieden een veel beter rende-
ment dan spaarrekeningen, mits 
de zonnepanelen op een plek 

liggen waar ze voldoende zon-
licht krijgen. De meeste mensen 
denken dat dat alleen het geval 
is bij een dak dat op het zuiden 
ligt. Maar een dak op het oosten 
of westen (of beide) werkt ook 
prima. En met de huidige hoge 
energieprijzen lijken zelfs daken 
met wat noordligging (noord-
west, noordoost) te renderen 
mits de dakhoek niet te steil is 
(des te kleiner de dakhoek, des 
te beter). 

Kun je altijd zonnepanelen neer-
leggen op je dak?
Bijna altijd wel, alleen voor mo-
numenten zal de eigenaar een 
omgevingsvergunning moeten 
aanvragen voor het plaatsen van 
panelen.

Besparen op je energierekening
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Voor de vergunningsvrije aanleg 
van zonnepanelen geldt voor 
schuine daken dat zonnepane-
len niet mogen uitsteken ten 
opzichte van het dak (dus niet in 
een andere hoek en niet buiten 
de daklijnen). En voor platte da-
ken geldt dat zonnepanelen net 
zover van de rand van het dak 
moeten liggen als de maximale 
hoogte van de panelen. 

Daarnaast heb je voor zonnepa-
nelen altijd een aansluiting nodig 
bij Liander waarop teruglevering 
mogelijk is. Controleer dat via ht-
tps://www.liander.nl/consument/
energie-opwekken-en-terugleve-
ren/zijn-mijn-meter-en-aanslui-
ting-geschikt

Hoe verdien je nu geld met zon-
nepanelen? 
Heel simpel. Als je de opgewek-
te stroom zelf direct gebruikt 
bespaar je op je kosten voor 
elektriciteit. Kosten voor elek-
triciteit zijn sterk afhankelijk 
van je contract zoals de laatste 
maanden is gebleken. Bij een 
vast contract was je voor elektri-
citeit tot vorig jaar zo’n 22,5 cent 
per kilowattuur (een gemiddeld 
huishouden verbruikt rond de 
3500 kilowattuur) kwijt. Als u nu 
een contract afsluit (alleen maar 
variabel) ben je rond de 60 cent 

per kilowattuur kwijt (inclusief 
belastingen en opslagen). Door 
de hogere elektriciteitstarieven 
is de terugverdientijd veel korter 
geworden (van 7 naar zo’n 2-3 
jaar). Wek je op een bepaald mo-
ment meer elektriciteit op dan 
je gebruikt, dan kun je die later 
als je meer gebruikt dan opwekt 
tegen elkaar wegstrepen. Dit 
noemen we ook wel salderen. 
Als je zonnepanelen overdag in 
de zomer meer opwekken dan 
je gebruikt, dan lever je elektrici-
teit terug aan je energieleveran-
cier. Die elektriciteit kun je weg-
strepen tegen elektriciteit die je 
energieleverancier aan je levert 
op donkere dagen of ‘s nachts. 
Als je meer opwekt in een jaar 
dan je gebruikt, dan krijg je 
voor het restant een terugle-
ververgoeding. Het tarief voor 
terugleveren is ook weer sterk 
afhankelijk van je contract. Let 
daar dus goed op. Het salderen 
gaat waarschijnlijk vanaf 2024 
met stapjes worden afgebouwd 
tot aan 2031. Daarna komen we 
in de situatie dat er een tarief 
is voor teruggeleverde stroom 
en een tarief voor geleverde 
stroom en er niet meer wordt 
gesaldeerd. Het wordt dus na 
2024 steeds aantrekkelijker om 
je opgewekte stroom zelf direct 
te gebruiken. 

Besparen op je energierekening
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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:                           



April 2022 17

Een kilowattuur?
We gebruiken kilowattuur of 
kWu of de engelse afkorting 
kWh om de hoeveelheid (elektri-
sche) energie die gebruikt is te 
meten. Je rekent met uw ener-
gieleverancier in kilowattuur af 
voor gebruikte elektriciteit. Met 
een kilowattuur kun je een led-
lamp 150-200 uur laten branden, 
of je laptop een uur of 12 gebrui-
ken, of een zuinige koelkast 120 
uur mee laten koelen.  

Maar als ik nu niet voldoende 
middelen heb om de aanschaf 
en installatie van panelen te be-
kostigen?
Je zou dan een duurzaamheids-
lening kunnen overwegen via 
de gemeente (zie https://www.
alphenaandenrijn.nl/Inwoners_
en_bedrijven/duurzaamheid/
Subsidies_en_leningen/Subsi-
dies_en_leningen/Duurzaam-
heidslening) of via een bestaande 
hypotheek de aanschaf financie-
ren. Voor hulp daarbij zou ik ze-
ker eens het gesprek aan gaan 
met een financieel adviseur. 

Zit er nog subsidie op zonnepa-
nelen?
Zowel de aanschaf als de kosten 
van installatie zijn op dit mo-
ment vrijgesteld van BTW. Het 

terugkrijgen van de betaalde 
BTW loopt via een Kleine Onder-
nemers Regeling die alleen toe-
pasbaar is als je nu geen onder-
nemer bent of niet van plan bent 
dat te worden. Er zijn ook be-
drijfjes die voor een vergoeding 
de BTW afhandeling voor je ver-
werken. Zie verder https://www.
milieucentraal.nl/energie-bespa-
ren/zonnepanelen/btw-op-zonne-
panelen-terugvragen/

Hoeveel zonnepanelen moet ik 
neerleggen?
Er zijn veel mensen die eerst 
naar hun eigen verbruik kijken 
om te bepalen hoeveel panelen 
ze willen neerleggen. Mijn ad-
vies is, als je het rendement inte-
ressant vindt, leg er zoveel mo-
gelijk neer, uiteraard afhankelijk 
van de ruimte die je hebt en de 
aansluiting die je hebt. In de toe-
komst ga je mogelijk elektrisch 
verwarmen in plaats van met 
gas, en ga je mogelijk elektrisch 
rijden. Voor beide heb je veel 
elektriciteit nodig. Dan kun je 
beter zelf veel opwekken. Daar-
naast is het vaak lastig om later 
exact dezelfde panelen te kun-
nen kopen, technisch maakt dat 
niet uit, maar mooi is het vaak 
niet. Je kunt dan op een dakvlak 
twee verschillende types naast 

Besparen op je energierekening
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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
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elkaar krijgen, de meeste men-
sen vinden dat er niet goed uit 
zien. 

Maar welke zonnepanelen moet 
ik nu hebben?
Dat is een lastige vraag, smaken 
verschillen namelijk. De ene per-
soon wil graag garanties over 
opbrengst en werking, de an-
dere persoon vindt prijs het al-
lerbelangrijkste en dan hebben 
we het nog niet gehad over hoe 
ze eruit zien. Zonnepanelen aan-
leggen is werk voor vakmensen. 
Dus het allerbelangrijkst is wat 
mij betreft de betrouwbaarheid 
van de installateur. Vraag dus 
aan mensen om je heen die zon-
nepanelen hebben bij wie ze die 
hebben aangeschaft en of ze 
tevreden zijn met de dienstver-
lening. Bij duurzaambouwloket.
nl (waar de gemeente mee sa-
menwerkt) vind je ook namen 
en adressen van installateurs. 

Er valt zo nu en dan schaduw op 
mijn dak, kan dat?
Tuurlijk kan dat. Met power op-
timizers ( ongeveer 60 euro per 
paneel) of micro omvormers 
(ongeveer 100 euro per paneel) 
kun je ervoor zorgen dat pane-
len waar schaduw opvalt niet de 
opbrengst van alle panelen be-
nadelen op dat moment. Heb je 
gelijke zonlicht condities op het 

hele dak dan zijn ze niet nodig. 

Ik zie overal Wattpiek staan bij 
de advertenties van zonnepane-
len, wat is dat?
Met Wattpiek geven leveranciers 
het gemeten vermogen op van 
een zonnepaneel. Grofweg kun 
je stellen dat 1 Wattpiek, over 
het jaar heen 0,9 kilowattuur 
oplevert in ideale omstandighe-
den in Nederland (dak heeft Zuid 
tot Zuidzuidwest ligging, en een 
dakhoek van 35-40 graden).

Zoekt u advies om te kijken naar 
verduurzaming van uw woning, 
schakel dan een energiecoach 
in. U kunt mij ook direct bellen 
0653226389. 

Energiecoaches zijn onafhanke-
lijk en werken samen met de ge-
meente Alphen:
https://www.alphenaandenrijn.
nl/Inwoners_en_bedrijven/duur-
zaamheid/Wonen/Duurzaam_wo-
nen/Energiecoach_koopwoning_
gratis
 
Voor leveranciers van zonnepa-
nelen kijk op https://www.duur-
zaambouwloket.nl/bedrijven-zoe-
ken
 
Marc Samsom, Energiecoach
marc.samsom@energiekalphen.
nl / 0653226389

Besparen op je energierekening
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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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De Viergang in actie voor Oekraïne

Na de voorjaarsvakantie begon-
nen de kinderen van De Vier-
gang in de kring, vakantieverha-
len werden gedeeld, maar ook 
het feit dat er vlakbij Nederland 
oorlog was uitgebroken werd 
door een hoop kinderen be-
noemd. De kinderen hadden 
gehoord over giro555 en wilden 
graag een steentje bijdragen 
en zo kwamen zij in actie. Van 
groep 1 t/m groep 8 gingen de 
kinderen op pad voor lege fles-
sen, deden karweitjes voor een 
heitje en werd er een Carwash 
georganiseerd aan de Jacob van 
Damstraat. 

Met elkaar zamelden zij bijna 
1500 lege flessen, 11 kratten en 
82 losse flesjes in. Er reden 16 

auto’s door de wasstraat en ver-
schillende tuinen en huiskamers 
werden netjes en schoon opge-
leverd. In totaal verdienden de 
kinderen €851,84, deze zijn trots 
overgemaakt naar giro555.



22 April 2022

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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Aankondiging rommelmarkt

Na een aantal jaren geen rom-
melmarkt te hebben kunnen 
organiseren, gaan we er dit jaar 
weer volledig voor. 

Noteer zaterdag 11 juni in de 
agenda. En natuurlijk ook don-
derdag 9 juni, want dan komen 
we huis aan huis spullen voor de 
markt ophalen. 

Wegens de bouwwerkzaam-
heden bij de kerk, is het helaas 
niet mogelijk om zelf een kraam 

te huren en zal de markt alleen 
rondom het dorpshuis plaatsvin-
den. 

Waar we tenslotte nog naar op 
zoek zijn, zijn mensen die de 
vereniging een warm hart toe-
dragen en op de donderdag-
avond, de vrijdag of de zaterdag 
mee willen helpen als verkoper 
of voor het opbouwen van de 
markt. Stuur in dat geval een 
berichtje naar info@doorsamen-
werkingsterk.nl

46ste Molenviergang wandeltocht

Eindelijk weer de molenviergang 
wandeltocht. 

Het weekend van 7 en 8 mei is er 
weer de molenviergang wandel-
tocht vanuit de speeltuin. Met 3 
nieuwe routes van 40, 25 en 15 
km. Ook zijn er nog een route 
van 10 en 5 km. Starten kan van-
af 07.00 uur in het clubgebouw 
van de speeltuin. We hopen op 
mooi weer en veel deelnemers. 
Komt u ook een keertje mee 
wandelen?

Buurt en Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen
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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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Wie doet er mee?

Na een lange, wat saaie win-
ter doet het voorjaarszonnetje 
de natuur en de mensen goed.  
Tijd om weer gezellig iets met el-
kaar te ondernemen! 
 
We hebben een super mooie jeu 
de boule baan in de speeltuin 
aan de Jacob van Damstraat in 
ons mooie dorp. Vorig jaar is 
er geïnventariseerd bij belang-
stellenden op welke dag het 
liefst gespeeld werd. Daaruit 
bleek woensdag de meest ge-
schikte dag en hebben daarom 
ook nu voor deze dag gekozen.  
Het mooie weer komt er 
aan en daarom willen wij 
de ballen weer laten rollen! 
Op woensdag 4 mei a.s. start het 
nieuwe jeu de boule seizoen. 
 
Heb je zin om mee te doen? 
 
Er wordt 's morgens gespeeld van 
10.00 uur - ± 11.30 uur en 's mid-
dags van 14.00 uur - ± 15.30 uur.  
Ter plekke maken we teams 
en kan er gespeeld worden.  
De één is fanatieker dan de ander 
en dat geeft ook niks maar onze 
uitdaging is: "plezier en elkaar 
ontmoeten" dat staat voorop!  

Dus heeft u het spel nog niet eer-
der gespeeld, geen probleem, 

kom gezellig naar de speeltuin 
en meldt u aan bij Cok en Plony 
Verzaal, telefoonnummer: 0172 - 
573733
 
Heeft u nog jeu de boule ballen, 
dan kunt u ze meenemen. Ver-
der zijn er geen kosten aan ver-
bonden dus ........... 

Graag tot woensdag 4 mei a.s.!

Joop Groen in 't Wout 
Plony Verzaal



26 April 2022

Met de bus
Oude tijden herleven. Met de bus 
vol naar de Schaatshal in Leiden. 
Jan Kroon beschrijft in z’n stuk 
zeer treffend hoe de kinderen 
genoten hebben van onze tradi-
tionele jeugd schaatsmiddag. Su-
per leuk en ik bedank van harte 
de ouders/begeleiders voor hun 
inzet en in het bijzonder chauf-
feur Eimert en zijn vrouw Yvon-
ne. Nog maar kort lid en dan al 
zo in actie voor de vereniging, 
top! 

En natuurlijk ook geweldig dat 
Van der Laan Touringcars de bus 
belangeloos beschikbaar stelde. 
Al met al mooi teamwork, voor 
de jeugd, nogmaals allemaal har-
telijk dank!   

IJsclub Nooit Gedacht Aarlander-
veen Olaf Wiggers

Toch nog schaatsen deze winter!
Op woensdag 16/03/22 organi-
seerde ijsclub Nooit Gedacht 
uit Aarlanderveen een middag 
schaatsen voor de kinderen van 
groep 3 tot en met groep 8 van 
de basisschool de Viergang op 
de schaatsbaan in Leiden. Omdat 
de winter dit jaar ver weg blijft, is 
dit een super oplossing om toch 
nog even op de schaats te staan. 

Een week eerder kregen alle kin-
deren van deze klassen een brief 
mee naar huis zodat ze zichzelf 
konden opgeven voor een mid-
dag pret op het ijs. Ook werden 
er ouders gevraagd die wilden 
rijden naar de locatie en het be-
geleiden van de kinderen.

25 super enthousiaste kinderen 
en 6 ouders gaven zich op. Rij-
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den naar de schaats locatie hoef-
den deze ouders niet, want er 
werd door 1 van de ouders een 
hele mooi taxi bus geregeld! SU-
PER TOF.

Nadat de school uit was om 
12.30 uur verzamelden alle kin-
deren zich bij de bus. Iedereen 
had er super veel zin in. Schaat-
sen is al super leuk, maar dan 
ook nog met zijn allen in 1 bus!!! 
Wat een feest. Een ieder had een 
grote zware tas mee, met daar-
in schaatsen en warme kleding. 
Ook een lunchpakket zat erin de 
tas, lekker wat te drinken en een 
snoepje mocht natuurlijk niet 
ontbreken. Eenmaal een plaatsje 
gevonden in de bus, kon het gro-
te schaatsfeest echt beginnen. 
Er werd gezongen voor een jari-
ge Jop, en deze trakteerde ook 
alle kinderen nog op een zakje 
chips. 

Eenmaal aangekomen in Leiden 
werden snel de schaatsen onder 
gebonden. Er zitten zelfs kinde-
ren op schaatsen, dus die had-
den een echt schaatspak aan. 
Ook werd er goed aan de veilig-
heid gedacht, er waren een hoop 
kinderen op de  schaats met een 
helm op. Op de schaatsbaan in 
Leiden is een snelheidsmeter 
aanwezig, dus al snel probeer-

den de kinderen elkaars snelheid 
te verbeteren. Er werden heel 
veel rondjes geschaatst op de 
baan, en op het midden terrein 
waren er veel kinderen aan het 
oefenen met schaatsen achter 
een rekje. Er werd tikkertje en 
verstoppertje gespeeld op het 
ijs. Het was een groot feest!

Na een aantal uurtjes schaatsen, 
was het over met de schaatspret. 
We moesten van het ijs af voor 
een dweilpauze, dus een mooi 
moment om de terugreis aan te 
vangen. En als verrassing kregen 
alle kinderen nog een tasje met 
wat lekkers voor in de bus van 
de ijsclub. Al met al een super 
gezellige en sportieve middag 
op het ijs.

IJsclub Nooit Gedacht uit Aarlan-
derveen, namens alle kinderen 
en ouders ontzettend bedankt 
voor deze super leuke middag 
op het ijs.

Jan Kroon
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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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Na 2 jaar Coronaleed zijn we dit jaar weer terug met het tentfeest in 
Aarlanderveen. Het wordt eindelijk weer genieten van diversen arties-
ten in de feesttent bij de plaatselijke voetbalvereniging. Het is de orga-
nisatie wederom gelukt om een keur aan artiesten vast te leggen voor 
een weekend vol plezier en feest.

Tentfeest S.V. Aarlanderveen 2022

3 dagen feest tijdens het Hemelvaartsweekend
26, 27 en 28 mei

Donderdag (= Hemelvaartsdag) 26 mei

"DUITS FEEST" Vanaf 15.00 uur tot 22.00 uur
Met o.a. Otto Wunderbahr, Wir Sind Spitze und Im-

mer Hansi

Kaartverkoop start dit jaar op zaterdag 19 april
(on-line of anders bij Café Het Oude Rechthuis)

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

Zaterdag 28 mei

Een feestavond zoals u die van ons gewend bent met

De Italiaanse Rockband The Vipers op de buhne.
Een tribute band die Queen levensecht imiteert, wonnen The 

Voice in Italie.

Overige artiesten van deze avond worden zeer spoedig bekend 
gemaakt!!

Vrijdag 27 mei 

PARTYSQUAD + FREDDY MOREIRA + DJ TONY JUNIOR
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Op woensdag 11 mei organiseren 
wij een ouderavond over Vallen, 
opstaan en zelfvertrouwen.

Vanaf 20.00 uur neemt Yos Lotens ons 
mee in het belang van leren vallen en 
opstaan en legt hij een relatie met 
zelfvertrouwen. 

Nieuwsgierig?
Aanmelden kan dmv een mail naar 
deviergang@scopescholen.nl

Wij hopen jullie te ontmoeten!
Het team van De Viergang

https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/professionals/val-ok/oefeningen

https://tvblik.nl/topdoks/24-december-2017

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2090971-zo-val-je-van-een-paard.html
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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



April 2022 33

Interview met Henk Aartman
Door Patricia de Sain-Innemee

Vertel eens iets over jezelf?
Ik ben een geboren en getogen 
Aarlanderveener (77 jaar). Op de 
Dorpsstraat 49 geboren en ge-
trouwd en van daar uit hierheen 
verhuisd naar de Jacob van Dam-
straat 22. Ik ben mijn hele leven 
dus maar 1x verhuisd. Nu woont 
Columbus in ons oude huis. Toen 
ik 12 jaar was had mijn vader hier 
een snackbar, terwijl je in Alphen 
toen nog maar 1 adresje had. 

Ons gezin bestaat uit 1 oudere 
broer en 1 jongere zus, dus ik 
ben de middelste. We hadden 
nog een jongere broer dat was 

de jongste, maar die is helaas 
met 16 jaar overleden aan reu-
ma aan zijn hartkleppen. Ik was 
toen 20 en had net mijn motor-
rijbewijs. Met zijn 9e kreeg hij de 
eerste symptomen en is hij een 
poos opgenomen geweest en 
daarna gewoon naar de Mulo 
in Alphen gegaan. Hij kreeg elke 
maand een injectie en in het zie-
kenhuis zeiden ze ‘hij zal er nu 
wel overheen gegroeid zijn’ en 
toen was hij een week later plot-
seling overleden. Mijn vader is er 
verschrikkelijk mee in de weer 
geweest, niets was meer goed 
maar het is gelukkig weer goed 
gekomen. Hij mocht zelf helaas 
ook niet oud worden want is 
verongelukt op 62 jarige leeftijd. 

Het doorgeef stokje, Henk Aartman

Henk hier tweede van rechts
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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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Het doorgeef stokje, Henk Aartman

Mijn moeder zei toen: “mijn man 
is van mijn zijde gegaan en mijn 
zoon is van mijn hart gerukt”. 
Dat ben ik nooit vergeten. Zij is 
70 geworden en heeft gelukkig, 
ondanks dit grote verdriet, nog 
wel een poos lekker geleefd. Ze 
genoot vooral van de kleinkin-
deren. Wij hebben 3 kinderen 
de oudste zoon Marco wordt 51 
en woont in Alphen en werkt bij 
Oudshoorn, Peter wordt 50 en 
is geboren de dag dat mijn va-
der begraven is en hij woont in 
Ter Aar, Hellen is 48 en woont in 
Langeraar en werkt bij de ANWB 
in Alphen.

Waarin lijkt u op uw ouders?
Mijn moeder was Stien Groen in 

't Wout ook een rasechte Aarlan-
derveense en zij was ook erg van 
gezelligheid en dat was bij mijn 
schoonmoeder net zo. Bij ons 
komen ze ook allemaal graag 
thuis. Van mijn vader heb ik het 
ondernemersvak geleerd en vis-
sen leren schoon maken, maar 
dat zat niet helemaal in mijn 
bloed. Bij een goede baas had ik 
het altijd goed naar mijn zin en 
was het fijn om elke maand het 
loonzakje te krijgen en dat was 
voller dan dat ik vroeger als zelf-
standige er voor moest werken.

Wat heeft u zoal gedaan?
Op zaterdagmorgen heb ik ja-
renlang bij van 't Riet geholpen 
met strekels smeren (al van 

De snackbar in 1958
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jongs af aan). In die tijd kregen 
we een cent per strekel en als je 
een beetje snel was kon je er wel 
1400 op een dag doen, dus dat 
was 14 gulden. Veel geld voor 
die tijd.

Met 16 jaar ben ik van school 
afgegaan zonder een diploma, 
want ik moest thuis gaan wer-
ken. Mijn vader had een vishan-
del en ik moest elke middag 300 
stuks haringen schoonmaken 
en die ging mijn vader verkopen 
aan de Rijnbrug in Alphen, daar 
had hij een standplaats. Als het 
erg druk was ging ik ook mee. 
Daar stonden we dan tot 19 uur 
’s avonds. Daarna is de snackbar 
erbij gekomen, waar ik een paar 
jaar voor mezelf heb gewerkt. 
Toen kwamen er zoveel kosten 
bij qua eisen voor vergunningen 
(gescheiden toiletten en een 
vetpot moesten er bijvoorbeeld 
komen) dat het niet meer renda-
bel was.

Een vertegenwoordiger van 
Gouda’s glorie zei dat ik bij hun 
wel terecht kon. Maar na zes we-
ken ben ik er mee gestopt want 
na 14 dagen zat ik al in de krant 
te kijken naar ander werk.

Toen ben ik bij Schuitema in het 
magazijn gaan werken en daar 

heb  ik twee jaar gezeten. Daar-
na wilde ik graag echt met mijn 
handen gaan werken en ben ik 
als (lucht)verwarmingsmonteur 
gaan werken. Na verloop van tijd 
hadden we 14 mensen in dienst 
en zei de baas dat ik er alleen 
maar voor hoefde te zorgen dat 
ik de jongens aan de gang zou 
houden. Dat deed ik met veel 
plezier. Op mijn 44e ging het be-
drijf helaas failliet. Vervolgens 
ben ik 18 jaar postbode geweest 
en daar heb ik het tot mijn pen-
sioen heel best naar mijn zin 
gehad. Na een jaar in Alphen 
gelopen te hebben, ben ik naar 
Ter Aar gegaan en kreeg ik mijn 
vaste wijk in Nieuwveen en Lan-
geraar. Ik heb altijd alles met ple-
zier gedaan.

Heeft u nog hobby’s?
Mijn vrouw en ik hebben veel ge-
reisd na mijn pensioen. De mooi-
ste reis was IJsland. Wat een 
prachtige natuur. Verder hebben 
we bijna alle Scandinavische lan-
den bezocht, en ook Malta, Mal-
lorca, Schotland en Ierland. Dan 
gingen we vliegen en huurden 
we daar een auto. We zijn ook 
veel met de caravan en later met 
de vouwwagen op pad geweest. 
We mogen ook graag fietsen. Bij-
voorbeeld de Drentse vierdaag-
se fietsen (40 km per dag) daar 
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hebben we drie medailles van. 
Dat hadden er vier moeten zijn, 
maar toen is mijn zwager over-
leden en is het bij drie gebleven. 
We namen er lekker de tijd voor 
en als het ergens op een terrasje 
gezellig was, bleven we gezellig 
plakken. We fietsen inmiddels 
met een elektrische fiets.

Hoe hebben jullie elkaar leren 
kennen?
Mijn vrouw haar oudste broer 
zat bij mij in de klas op de kleu-
terschool en wij zijn altijd kame-
raden geweest, tot hij naar de 
kroeg ging en daar had ik geen 
zin in. Nadat ik nog een poosje 
bevriend was met haar andere 
broer, ben ik bevriend geraakt 
met mijn vrouw.

Ze had ook nog 4 zussen en ik 
dacht “er zal er toch wel 1 voor 
mij tussen zitten”. Zij is net zo 
oud als ik en de anderen waren 
een paar jaar jonger. Ik heb haar 
meegenomen naar het carnaval 
en dat was hartstikke leuk en ik 
ben gewoon daar in huis  blijven 
komen en een jaar lang is er niets 
gebeurd. Mijn vrouw zei altijd 
dat ze niets met mij wilde maar 
haar moeder zei “meisje let op, 
je gaat met je ‘spot’ naar bed” . 
Oftewel, wat je nu ontkent gaat 
gebeuren en zo is het gebeurd. 

We zijn nu inmiddels 54 jaar ge-
trouwd en nog steeds blij met 
elkaar.

Hier op uw kantoor hangt de 
penning van lid in de orde van 
Oranje Nassau. Waar heeft u die 
aan te danken?
Vanwege heel veel jaar vrijwilli-
gerswerk zoals penningmeester 
van de parochiële charitas, sport-
vereniging Aarlanderveen, de 
speeltuinvereniging en omdat ik 
20 jaar een agentschap voor de 
spaarbank heb gehad. Ook heb 
ik 45 jaar wandeltochten gedaan 
en er allerlei dingen voor geor-
ganiseerd. Dat noemden ze mijn 
feestje en dat was het ook wel. 
Van inkoop tot vergunning aan-
vragen en alles er tussen. Sinds 
vorig jaar ben ik bewust begon-
nen met een beetje afbouwen.

Hoe ziet een gemiddelde dag er 
bij u uit?
Ik zit veel op mijn kantoor met 
(bij helder weer) uitzicht over 
de vijf molens en de gezelligheid 
van de kinderen van school en 
ben dan  bezig met van alles en 
nog wat. Bij de speeltuin mag ik 
niet weg voor er een opvolger 
is [deze is er inmiddels] en ook 
dan blijf ik nog wel wat rom-
melen zoals het regelen van de 
verhuur en ik rommel ook graag 
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bij de voetbal. Elke zaterdag ga 
ik mee naar de wedstrijd, zowel 
uit als thuis. Daar heb ik destijds 
van de KNVB de gouden speld 
voor gehad. Bij de voetbal ben 
ik vanaf 1966 betrokken. We zijn 
begonnen aan de 18-kavels weg 
op de hoek met een weilandveld 
en een kleine keet. Daar liepen 
altijd schapen en er is een voet-
balveld van gemaakt en hebben 
we een paar jaar competitie ge-
speeld. Een paar jaar later zijn 
we naar de Aarlanderveense 
weg gegaan en werden de faci-
liteiten een stuk beter. 

Verder wandelen we graag en 
we genieten van de vogels in 
onze volière. Ik kaart verder nog 
graag en doen nog spelletjes in 
de speeltuin met betrokkenen. 

Heel wat anders. Stel u wordt 
burgemeester van Aarlander-
veen. Waar gaat u zich voor in-
zetten? 
Zoals zovelen dat willen, een 
beetje bouwen voor de jeugd. 
Voor de speeltuin zijn alle speel-
toestellen gecertificeerd en vo-
rig jaar hebben we de nieuwe 
jeu de boules baan gemaakt dus 
daar is niets voor nodig. We heb-
ben altijd heel goed contact ge-
had met de gemeente. We heb-
ben ooit 1 keer een akkefietje 

gehad met de gemeente. Zij zou-
den het onderhoud verzorgen 
van het schuurtje in de speeltuin 
en daar moesten wij huur voor 
betalen. Maar het onderhoud 
werd niet gedaan, dus toen ben 
ik gestopt met betalen en toen 
hebben ze het weg gescholden. 
Zo zijn we aan het huidige club-
gebouw gekomen. We hadden 
al een nieuw hokje gezet en daar 
kaartten we ook in.  Omdat we 
graag wat groter en moderner 
wilden, hebben we toen in over-
leg met de gemeente met Vink 
transport 7 units van 3,5 meter 
breed opgehaald bij de Aardster 
(bij Aquarijn) want daar kwam 
nieuwbouw. Die units moesten 
hier met de kraan over de hui-
zen heen en dat was feest en dat 
staat er nu nog. Deze actie heeft 
ons heel veel geld bespaard en 
veel plezier gegeven.

Waar bent u trots op/dankbaar 
voor?
Ik heb een heel mooi leven ge-
had en hoop nog een paar jaar 
door te gaan. Heb veel gedaan 
en genoten, dus ben een dank-
baar mens. Met drie kinderen 
en zes kleinkinderen voel ik me 
een gezegend mens. Het oudste 
kleinkind is vorig jaar getrouwd 
en toen konden we gelukkig wel 
een feestje vieren net tussen de 
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Corona maatregelen door. 

Heeft u nog wensen?
Ja ik zou nog wel een ton willen 
winnen maar weet niet wat ik 
er mee moet, want op vakantie 
gaan we niet meer en we wo-
nen hier prima met uitzicht op 
de molens. We gaan graag nog 
even fietsen en een terrasje pak-
ken en daar ben ik heel gelukkig 
mee.

Het stokje is aan u doorgegeven 
met de vraag: Wat is uw drijf-
veer om u al zolang in te zetten 
voor de speeltuin en te zorgen 
dat er toch steeds weer geld is 
voor nieuwe dingen? Toen wij 
van het dorp afgingen was onze 
dochter twee jaar en ze ging ge-
lijk naar de speeltuin hier, want 
die is afgesloten dus dat was ge-
lijk veilig en zo rol je er in. Vorig 
jaar zomer zat ik 50 jaar in het 
bestuur. Ik heb hele mappen vol 
met sponsoring en subsidie za-
ken. Dat vind ik leuk om te doen 
en het is ook wel beetje sport. Ik 
hou de kranten bij wat er gaande 
is en doe bijvoorbeeld al jaren 
een aanvraag bij NLdoet. Op een 
lijst heb ik al die jaren bijgehou-
den hoeveel er binnen kwam. De 
grootste bijdrage was vanuit de 
gemeente in 2002. In de krant las 
ik dat de drie Alphense speeltui-

nen 75.000 gulden te verdelen 
hadden en toen dacht ik “ho 
wacht even, wij zijn in Aarlan-
derveen ook speeltuin” en toen 
hebben we 13.000 gulden gekre-
gen. Daar waren de anderen niet 
zo blij mee want het geld moest 
opnieuw verdeeld worden, daar 
hebben we toen een mooi speel-
toestel van gekocht. Ook vanuit 
het kleine kernenbeleid heb-
ben we wel eens een goede bij-
drage gehad. Eigenlijk was het 
een uit de hand gelopen hobby. 
Uiteindelijk wisten allerlei ver-
enigingen me te vinden omdat 
ik inmiddels goed wist hoe het 
liep. In al die jaren heb ik ruim 
80.000,- binnen weten te halen. 
En dat allemaal zonder diploma. 
Ik heb wel alle lessen gevolgd 
van EHBO, maar nooit examen 
gedaan. Behalve voor mijn mo-
tor, autorijbewijs en vrachtwa-
genrijbewijs. 

We zijn nu druk bezig met een 
opvolger, want het is nu wel 
mooi geweest.

Aan wie geeft u het stokje door?
Aan een echte Aarlanderveener 
Martin van der Vis, onze brand-
weercommandant. Ik ben be-
nieuwd naar zijn hobby’s en hoe 
het is om commandant te zijn in 
Aarlanderveen.
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Ingezonden Berichten

Hallo allemaal,
Na de val van een ladder gaat het herstel goed vooruit.
Voor alle mooie kaarten, berichtjes en belangstelling wil ik jullie be-
danken.

Met vriendelijke groet,
Nicolette kempenaar

Bedankt voor uw gift tijdens de collecteweek voor ZOA vluchtelingen-
zorg. Het mooie bedrag van €415,94 is opgehaald.

Samen zijn we er voor mensen die alles kwijt zijn geraakt door een 
oorlog of natuurramp.

Met een vriendelijke groet van de collectanten Cees en Dominique de 
Vries en Angelique Konijn

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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 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




