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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 17 juni
Zomeravondklaverjassen
TIJD: 19.30 uur zaal open
WAAR: Dorpshuis
......................................................
Zaterdag 18 juni
Spelletjes ochtend
TIJD: 09.30 tot 12.30 uur
WAAR: Speeltuin
......................................................
Vrijdag 24 juni
Zomeravondklaverjassen
TIJD: 19.30 uur zaal open
WAAR: Dorpshuis
......................................................
Vrijdag 1 juli
Zomeravondklaverjassen
TIJD: 19.30 uur zaal open
WAAR: Dorpshuis
......................................................
Vrijdag 8 juli
Zomeravondklaverjassen
TIJD: 19.30 uur zaal open
WAAR: Dorpshuis
......................................................

Zondag 3 juli
IJsjes concert
TIJD: 12.00 uur
......................................................
Oud papier ophalen
Woensdag 22 juni
Woensdag 6 en 20 juli
......................................................
Bestuursvergadering
Woensdag 22 juni
......................................................
Redactievergadering
Woensdag 29 juni
......................................................
De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 9 juli
......................................................
Inleveren kopij uiterlijk 
maandag 27 juni

Het Zomerfeest 2022
Het zomerfeest komt er weer 
aan en wel op 23, 25, 26 en 27 

juli. 
Het Oranje comité
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Dokter Mark Geisler heeft zijn 
studiejaar in onze praktijk afge-
rond. Wij wensen hem veel suc-
ces met het vervolg van zijn stu-
die tot huisarts.

Dokter Moira Morpey is op 30 
mei bij ons begonnen aan het 
laatste studiejaar van haar oplei-
ding tot huisarts.

Zij gaat spreekuur doen op 
maandag, dinsdag en donder-
dag. Wij heten haar van harte 
welkom en wensen haar een fij-
ne tijd toe in Aarlanderveen en 
veel succes met het afronden 
van haar studie. 

F. Oppenhuizen en medewerkers.

Bericht van onze huisarts

Bazaar voor Oekraïne

Zaterdag 14 mei, de dag begon al 
mooi met de zon die ons heerlijk 
verwarmde. Maar niet alleen de 
zon verwarmde ons, ook de gro-
te belangstelling voor de bazaar 
vanuit de gemeente, ons dorp en 
van vrienden, kennissen en fami-
lie. Mede door jullie gulle gaven 
hebben we € 3.000,- opgehaald 
voor het goede doel: Oekraïne. 

Dit bedrag is gestort op de reke-
ningen van kerk in actie voor Oe-
kraïne en het Christelijk Nood-
hulpcluster voor Oekraïne. Via 
deze weg willen we ook alle be-
drijven die een donatie hebben 
gedaan voor het rad van fortuin 
of op een andere manier betrok-

ken zijn geweest bij de bazaar 
hartelijk bedanken. We hopen 
in de toekomst opnieuw een be-
roep op jullie te mogen doen. 

Of de bazaar een jaarlijks terug-
kerende activiteit gaat worden? 
Die mogelijkheid is zeker aanwe-
zig. De bazaar is een mooie ma-
nier om geld in te zamelen voor 
een goed doel en minstens zo 
belangrijk; een gezellige activi-
teit voor het dorp om elkaar te 
ontmoeten.

Met een hartelijke groet,
Jonge kerk groep van de Her-
vormde Kerk in Aarlanderveen

Bazaar Oekraïne
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Van de bestuurstafel
In deze Belangenaar willen we 
graag  twee verkeerszaken met 
u delen. Allereerst is de gemeen-
te Nieuwkoop van plan om een 
vrachtwagenverbod in te stellen 
op (een deel van) de Kerkweg, 
Oostkanaalweg en Westkanaal-
weg in Ter Aar. Vrachtverkeer 
zonder bestemming wil de ge-
meente daarmee weren uit de 
dorpskern om zo de wegen veili-
ger te maken voor onder andere 
basisschoolleerlingen.

Het gaat om:
• De Kerkweg tussen de Oost-

kanaalweg en de P. van 
Schravendijkstraat

• De Oostkanaalweg vanaf het 
vrachtwagenparkeerterrein 
tot aan het Oude Kerkpad

• De Westkanaalweg vanaf de 
Aldi tot aan de Hertog van 
Beijerenstraat

We maken ons zorgen dat er met 
deze afsluiting  een sluiproute 
gaat ontstaan door de Dorps-

straat/Noordeinde/Korteraar. 

Dit zou voor extra hinder kun-
nen zorgen voor onze eigen ba-
sisschoolleerlingen (en bewo-
ners). We zullen in gesprek gaan 
met de gemeente Nieuwkoop 
om onze zorgen te delen.

Ten tweede de langverwachte 
fietsbrug over het Aarkanaal. 
De aanleg hiervan start na de 
zomer. De brug moet in het 
voorjaar van 2024 klaar zijn voor 
gebruik. De brug komt in het 
verlengde van de Burgemees-
ter Bruins Slotsingel te liggen. 
Hiermee wordt fietsen tussen 
Aarlanderveen, Nieuwkoop en 
Alphen een stukje korter en wie 
weet wel aantrekkelijker. 

De verwachting is dat er nauwe-
lijks impact voor het verkeer zal 
zijn tijdens de bouw.

Bestuur BVA

Ik zoek oppasadressen

Ik ben roos 12 jaar, en ik zoek op-
pasadressen.

Ik ben creatief en hou van kinde-
ren.

groetjes,
Roos van der Salm 
06-57279876
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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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Na twee jaar afwezigheid door Co-
rona kon dit jaar het Heitinga toer-
nooi gelukkig weer plaatsvinden. 
Verschillende teams van SV Aarlan-
derveen doen elk jaar mee en zo 
ook de jongens onder 13.

Het is een enorm toernooi dat over 
drie dagen wordt verdeeld om op 
deze manier zoveel mogelijk teams 
mee te laten doen. De organisatie is 
altijd super geregeld met naast het 
voetbal ook heel veel vertier voor 
de jeugd middels meerdere enorme 
luchtkussens.

De jongens onder 13 mochten op He-
melvaartsdag meedoen. Om kwart 
voor negen werd er verzameld om 
dan gezamenlijk op de fiets naar het 
ARC terrein te gaan. De lucht was 

blauw en het zonnetje scheen, het 
beloofde een mooie dag te worden.

Ondanks de straffe wind ging de 
groep enthousiast fietsen. Heen 
helaas wel tegenwind maar daar-
mee werden de spieren goed op-
gewarmd. Djordy fietste voorop en 
had de snelheid er goed in. Eenmaal 
op het terrein had iedereen nog 
even de tijd om bij te komen van het 
fietsen.

Alle teams waren in een poule met 
vijf teams ingedeeld. In totaal waren 
er 8 poules met daarnaast nog een 
poule van drie teams. Na de poule-
wedstrijden speel je dan afhankelijk 
van de stand nog 1 wedstrijd tegen 
een team van een andere poule.

Heitinga voetbal toernooi  2022
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De eerste wedstrijd was tegen 
EMM'21 J013-4 uit Roelofarends-
veen om 09:50

Door de fietstocht was iedereen 
goed wakker en werd er meteen 
goed druk gezet. Dat is ook nodig 
want elke wedstrijd duurt maar 17 
minuten, dus snel scoren was het 
advies van Henri en dat deed het 
team dan ook.

De 1-0 was een prachtig afstands-
schot van Levi. Op 20 meter afstand 
schoot hij de bal onhoudbaar voor 
de keeper, in het doel.

De 2-0 kwam op naam van Finn. Na 
een mooie pass van Boris, zette 
hij Finn alleen voor de keeper en 
die schoof rustig en beheerst de 
2-0 binnen. Het was duidelijk, de 
jongens hadden er zin in en de 3-0 
kwam er dan ook snel. Jordi legde 
de bal goed breed op Wessel en hij 
kon de bal in de verre hoek binnen 
schieten.

Maar daarmee was het nog niet ge-
daan, uit een corner die goed werd 
genomen door Olle nam Wessel 
de bal in 1 keer zo uit de lucht en 
schoot de bal keihard tegen de tou-
wen, 4-0 en dat was het einde van 
de wedstrijd.

De tweede wedstrijd was tegen ARC 

Jo13-6. Deze verliep een stuk moei-
zamer en het leek erop dat deze 
wedstrijd in een gelijke stand zou 
eindigen. Tot het moment dat Senn 
op rechts de bal kreeg, op snelheid 
naar binnen trok en de bal met links 
in de verre hoek schoot. Een prach-
tig doelpunt! De verdediging hield 
daarna de deur dicht waardoor de 
tweede winst kon worden bijge-
schreven.

De derde wedstrijd was ook weer 
tegen een team van ARC, Jo13-5 dit 
keer. Een iets sterkere tegenstander 
maar ook hier stond de verdediging 
solide te spelen. Uit een afslaande 
bal die bij Levi terecht kwam, waag-
de hij wederom een afstandsschot. 
Je zou in eerste instantie niet ver-
wachten dat deze in het doel zou 
gaan, maar  wellicht ook met dank 
aan de wind zeilde deze zo het doel 
in, 1-0. Nu deze stand uiteraard vast 
houden en dat werd met verve ge-
daan. Sterker het mooiste doelpunt 
van de dag moest nog komen. We-
derom was het Levi die de bal op 
rechts aangespeeld kreeg, daar 
meerdere tegenstanders uitkap-
te, vanaf de achterlijn weer naar 
binnen, de keeper met een mooie 
schijnbeweging op het verkeerde 
been zetten en de bal daarna rustig 
in een leeg doel binnen kon schui-
ven, 2-0. De derde winst was ook 
binnen!

Heitinga voetbal toernooi  2022
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Na deze wedstrijd snel tussendoor 
met zijn allen de teamfoto laten ma-
ken om vervolgens snel weer door 
naar de laatste poule wedstrijd.

Dat werd een belangrijke wedstrijd 
tegen Floreant Jo13-1 want ook zij 
hadden nog niets verloren. Deze 
wedstrijd werd bepalend voor de 
groepswinst. Je kon duidelijk zien 
dat beide teams aan elkaar ge-
waagd waren en langzaam nam Flo-
reant wat meer initiatief maar we 
hielden stand. Helaas viel dan toch  
de 0-1. Uit een goede voorzet werd 
er door Floreant binnen gekopt. 
Veel tijd om het tegendoelpunt te 
repareren was er niet en voordat 
we het wisten was de wedstrijd al 
weer afgelopen. Doordat Floreant 
ook hun vierde wedstrijd wonnen, 
werden we tweede in onze poule.

Inmiddels was het ook al weer 12 
uur. Na een half uur even tijd voor je 
zelf kon iedereen om 12.40 uur van 
een goede lunch genieten. Daarna 
nog weer wat vrije tijd om dan om 
13.50 uur de laatste wedstrijd te 
spelen om de derde / vierde plaats.
Er waren wat kansjes, maar de ver-
moeidheid zat ook in de benen bij 
beide teams. Na 17 minuten spelen 
was er de brilstand 0-0 en moesten 
penalty's de beslissing brengen.

Wij begonnen en Wessel schoot de 

eerste onberispelijk binnen. ARC 
scoorde ook. Daarna was het aan 
Senn om ons weer op voorsprong 
te brengen maar helaas op het mo-
ment dat hij schoot kwam de wind 
weer flink opzetten, tilde de bal iets 
te veel op waardoor de bal op de 
lat uiteen spatte. ARC daarentegen 
scoorde wel. Oei 1-2 achter!

Vervolgens scoorde Levi, maar ARC 
ook. Boris schoof de bal ook binnen, 
3-3 maar nu was ARC weer aan de 
beurt. Het had 3-4 kunnen worden, 
maar daar had Danny andere idee-
en over. met een uiterste kracht-
inspanning dook hij naar rechts en 
hield de bal op miraculeuze wijze te-
gen. Stand dus nog steeds 3-3 met 
voor beiden nog 1 penalty. Vervol-
gens was Finn aan de beurt en zijn 
penalty ging er ook in. Kon Danny 
de laatste van ARC ook tegen hou-
den? Helaas, 4-4 en het werd nu om 
en om. Nu was Danny aan de beurt, 
hij schoot de bal keurig in de hoek 
maar de paal stond helaas in de weg 
en omdat ARC hun zesde penalty 
wel binnen schoot was de eind uit-
slag dat we vierde waren geworden 
en daar mogen de jongens trots op 
zijn!

Rond half drie was de prijsuitrei-
king. Nadat alle teams zich hadden 
verzameld werden de prijzen uitge-
reikt. 

Heitinga voetbal toernooi  2022
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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

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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Ieder team werd apart opgeroepen 
waarbij de aanvoerder, de keeper 
en de begeleider naar voren moch-
ten komen om hun prijs, een me-
daille en een bidon voor elke speler 
op te halen.  Alleen de teams die als 
eerste  waren geëindigd mochten 
op het podium komen en kregen 
een beker  die door Kevin Blom 
(Eredivisie scheidsrechter) en John 
Heitinga (oud Ajax speler) werden 
uitgereikt.

Nadat alle prijzen waren uitgereikt 
had de organisatie nog 1 prijs te ver-
geven, de Fair Play cup. Een bijzon-
dere prijs want deze beker was de 

grootste van de dag! Het is dan een 
grote verrassing als je eigen team 
wordt opgeroepen dat je de Fair 
Play beker hebt gewonnen. 

Het hele team werd uitgenodigd 
om op het podium te komen en ook 
deze prijs werd door niemand an-
ders dan Kevin Blom en John Heitin-
ga uitgereikt. Wat een fantastische 
afsluiting van een hele leuke dag!

ARC bedankt voor de organisatie en 
de super dag!

Bastiaan van Gils

Heitinga voetbal toernooi  2022
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DSS naar Trier

Misschien heeft u het op He-
melvaartsdag wel gemerkt; 
DSS vertrok met een grote                        
touringcar en een bus vol slag-
werk naar Bitburg en Trier.  
Concertkleding, gewone kle-
ding, instrumenten, voorraad-
je eten en drinken voor in de 
bus; alles in stelling gebracht 
voor een prachtige reis waar-
in het maken van muziek en 
(natuurlijk) plezier centraal 
zou staan. En dat hebben we 
waargemaakt!

De organisatie leidde ons via 
buschauffeur Rudi veilig naar 
Bonn en vervolgens naar Bit-
burg. Het hotel waar we ver-
bleven is een groot complex. 
Daar konden we in een open 
zaal repeteren waardoor we 
al tijdens de repetitie op een 
bescheiden applaus van het 
luisterend publiek konden 
rekenen. De volgende dag 
stond een concert in Cloef, in 
het Atrium op het program-
ma. Een schitterende plek vlakbij 
de oevers van de Saar. Het weer 
zat niet helemaal mee; regen 
en een vervelend windje leken 
in eerste instantie het publiek 
weg te houden. Opgeven staat 
niet in ons woordenboek en tij-
dens ons concert stroomden 

mensen toe. Sommigen bleven 
een uur luisteren en bedankten 
ons enthousiast, anderen liepen 
na een paar stukken weer door. 
Mocht u in de gelegenheid zijn; 
de biergarten aldaar ligt er pri-
ma bij en nodigt bij mooi weer 
uit tot relaxed luisteren. En ook 
het Baumwimpfelpfad dat leid-
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de tot een prachtig uitzicht over 
de Saar is een bezoek waard. 

Zaterdag vertrokken we met de 
bus naar Trier. Een deel van onze 
groep ging mee op de rond-
vaart, het andere deel werd on-
der de deskundige en hilarische 
begeleiding van 80 jarige stads-
gids Heidi losgelaten in Trier. Dat 
uitje ging vooraf aan het concert 
dat we gaven in het Brünnenhof, 
naast de beroemde Porta Nigra. 
Geen glamoureuze kledingruim-
tes voor ons. Omkleden in de bus 
was het advies en voorzien van 
instrument, standaard en blad-

muziek vertrokken we lopend 
naar de locatie. Wisselend weer, 
wisselend publiek waaronder 
ook de leden van het orkest dat 
voor ons speelde. Om  u een idee 
te geven van de reacties van het 
publiek: Duitse meneer 1: “” So 
wunderbar schön gespielt” en 
of dit een professioneel orkest 
was? Een Duitse mevrouw vroeg 
Marianne (DSS)  of zij “sehr, 
sehr, sehr, sehr, SEHR viele Kom-
plimente” wilde doorgeven. Een 
andere Duitse meneer vroeg ons 
of we echt “on tour” waren en 
waar in Trier het volgende con-
cert was want dan kwam hij zeer 

DSS naar Trier



18 Juni 2022

zeker w....niet meer? Het laat-
ste, echt? Wie schade...En aan 
de tafel achter Marianne: Fanfa-
re DSS Aar..hoe?!?!! Aarlan...ah, 
ik heb ‘m al op Youtube! Dat is 
mooi, we worden steeds beter 
vindbaar. Heeft u al gekeken op 

ons YouTube kanaal? Toch eens 
doen. We verwachten dat u aan-
genaam verrast zult zijn door 
een orkest dat “gewoon” in Aar-
landerveen is geworteld!

Zondag laat in de middag waren 

DSS naar Trier
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we weer in Aarlanderveen. Som-
migen van ons werden opgevan-
gen door familieleden, andere 
muzikanten namen afscheid  van 
andere muzikanten. Inmiddels 
vrienden. Want muziek maken 
verbind snel en voor het leven. 

Het was weer mooi, intens en 
een ervaring om te koesteren. 
Die schrijven we weer bij in de rij-
ke geschiedenisboeken van DSS.

Kitty Bouwmeester

DSS naar Trier
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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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Een paar weken geleden was er 
weer de krentenbollenactie van 
DSS.

Aan onze deur belden aan: Ma-
rijn Zevenhoven en Wess Hij-
man. 2 jonge leden uit echte DSS 
families. Hun vaders en opa’s 
kwamen jaren geleden ook al 
met de krentenbollen van DSS 
aan de deur. Zij verkochten ze 
toen zelfs in Korteraar, waar ik 
woonde. Destijds met de fanfare 
op de vrachtwagen van P. Vink. 
Andere DSS leden belden aan en 
verkochten krentenbollen met 
de leuke verrassing dat er in di-
verse krentenbollen een lootje 
meegebakken was en al vond je 
er daar één van dan had je een 
prijs gewonnen. 

Wat een spanning bij het snijden 
van de krentenbol! 

Om die spanning weer te voelen 
kochten we ook nu weer kren-
tenbollen aan de deur. Maar na-
dat ik Marijn en Wess het verhaal 
over vroeger had verteld, waarin 
uiteraard ook Bakker Teun van 
Leeuwen, in voor kwam, meldde 
een van die knapen dat er dit jaar 
geen lootjes meer in de krenten-
bollen zit ‘want dat is niet hy-
giënisch’. Mijn mond viel open 

van verbazing en met een snik 
in mijn stem meldde ik dat ik het 
ontzettend jammer vind dat die 
traditie niet wordt voortgezet.

Ik hou van tradities. Zo ook van 
de traditie ‘een lootje in de kren-
tenbol’. Ik hoop dan ook van har-
te dat deze aloude traditie vol-
gend jaar toch weer terugkeert.

Henri Valentijn

P.S. De krentenbollen waren 
overigens dit jaar wel weer su-
perlekker!

Krentenbollen traditie
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Wanneer mensen afscheid moeten nemen,  

overheerst het gemis. Tegelijkertijd dringen zich  

vragen op over de afwikkeling van de nalaten- 

schap. Testament, verklaring van erfrecht, erf- 

belasting: het zijn woorden die zich lastig laten  

rijmen met het verdriet. Kroes en Partners geeft  

ze daarom graag een betekenis, het liefst nog  

voordat ze een eigen leven gaan leiden. Ieder  

overlijden komt te vroeg. Regel het daarom op tijd!

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

overlijden
komt
altijd te 
vroeg
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KWF gaat digitaal

Innovatie bij het KWF – het KWF 
gaat digitaal!
 
In de week van 4 t/m 10 septem-
ber 2022 zal de jaarlijkse collec-
teweek van het KWF Kankerbe-
strijding zijn. 

Landelijk heeft het KWF al jaren 
een groot tekort aan collectan-
ten. Om de organisatie achter 
de collecte eenvoudiger te ma-
ken, waardoor er minder vrijwil-
ligersfuncties nodig zijn, heeft 
het hoofdkantoor in Amsterdam 
de afgelopen jaren aan de teken-
tafel gezeten. Want naast het 
tekort aan collectanten is het 
tevens steeds lastiger geworden 
om het gedoneerde geld af te 
storten. Door het grote aantal 
sluitingen van bankkantoren in 
Nederland moeten de bestuurs-
leden van Alphen aan den Rijn 
inmiddels de halve provincie 
door om het geld af te kunnen 
storten. Niet bepaald een veilige 
situatie!

Tijdens de afgelopen collectes 
heeft u bij onze collectant mid-
dels een QR-code kunnen done-
ren. Vanaf dit jaar zal deze QR-
code de enige manier zijn om te 
doneren aan het KWF. Hierdoor 
zal de collectant in plaats van 

met de gebruikelijke collecte-
bus, langskomen met een zoge-
noemd collectebord. Op het col-
lectebord staat de QR-code die u 
kunt scannen met de fotocame-
ra van uw mobiele telefoon om 
daarna een bedrag naar keuze 
over te maken. 

Dit is een grote wijziging in de 
manier zoals wij allen collecte-
ren kennen en ik zal zeker niet 
ontkennen dat deze verandering 
ook voor mij persoonlijk best 
spannend is. De wijziging vraagt 
immers niet alleen verandering 
van ons, de collectanten, maar 
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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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ook van u! Ik hoop echter van 
harte dat u samen met ons wilt 
meebewegen naar de vernieuw-
de collecte en dat wij tijdens de 
collecteweek mogen rekenen op 
uw gift. 

Mocht u naar aanleiding van 
bovenstaande onverhoopt nog 

vragen en/of opmerkingen heb-
ben, dan verneem ik deze uiter-
aard graag. 

Namens het KWF,
Linda Smeding 
Wijkhoofd

KWF gaat digitaal

Voor de distributie van ons 
maandblad De Belangenaar heb-
ben we een opvolger gevonden 
voor Dick de Graaf die er mee 
gaat stoppen.

Per 1 september a.s. zal dhr. Arie 

Littink worden opgenomen in 
ons redactieteam om de distri-
butie te gaan verzorgen.

Redactie Belangenaar

Nieuwe distributeur Belangenaar
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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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Op 17 mei 2022 heeft de Stich-
ting Molenviergang Aarlander-
veen afscheid genomen van 
haar voorzitter Bert Splinter.

Bert heeft maar liefst tien jaar 
(van 2012 t/m 2022) aan het roer 
gestaan van onze prachtige 
stichting en heeft in die periode, 
samen met het bestuur, veel be-
reikt. 

De volledige restauratie van de 
Bovenmolen, de start van de 
restauratie van de Middenmo-

len, bestuurlijke vernieuwing en 
vooral het opbouwen van de 
goede contacten met onze con-
venanthouders en overige rela-
ties. 

Daarom heeft hij uit handen 
van burgemeester Spies van Ge-
meente Alphen aan den Rijn de 
gemeentelijke erepenning ont-
vangen. 

Het voorzitterschap van de 
stichting is overgenomen door 
Marjon Verkleij.

Erepenning voor boegbeeld Bert Splinter
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De nieuwe voorzitter van de 
stichting Molenviergang Aarlan-
derveen is Marjon Verkleij.  Zij 
heeft het stokje overgenomen 
van Bert Splinter. Marjon is boe-
rin en kaasmaakster, woonach-
ting in de Ridderbuurt en is 12 
jaar raadslid geweest voor de 
CDA-fractie in de Alphense poli-
tiek.  Afgelopen maart is zij daar-
mee gestopt en daarom heeft 
ze nu tijd om dit bestuurswerk 
te doen. Ruim een jaar geleden 
kreeg zij al van Pieter Hellinga - 
die eerder in het bestuur van de 
Molenviergang zat- de vraag of 

ze dit op zich wilde nemen. 

Het waterbeheer is Marjon niet 
vreemd. Van 2009 t/m 2014 zat 
zij in het Algemeen Bestuur van 
het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, waardoor zij al met de 
molens te maken had. 

Haar taken als voorzitter zal zij 
met veel passie voor de molens 
vervullen. Als boegbeeld voor de 
stichting Molenviergang mag zij 
de stichting op de kaart zetten 
op netwerkbijeenkomsten; de 
bestuursvergaderingen leiden, 

Nieuwe voorzitter Molenviergang
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aanwezig zijn en spreken op 
vriendendagen enz.

De voornaamste taak is om de 
Molenviergang draaiende te 
houden. Dit is via een convenant 
(een soort verdrag) met water-
schap, provincie en gemeente 
sinds december 1962 geregeld. 
Het bestuur heeft een onder-
houdsbudget, maar zal voor 
groot onderhoud op zoek moe-
ten naar subsidies en sponsoren, 
zoals b.v. nu voor de huidige 
renovatie van molen 2. Marjon 
zal ook contact houden met de 
molenaars over hun werk en het 
onderhoud van de molens.

Veel inspiratie heeft zij al via het 
netwerk van Molenstichtingen 
opgedaan. Er zijn netwerken 
in Alphen aan den Rijn, Zuid-
Holland en in Nederland waar 
de Molenviergang bij is aange-
sloten. Voor de toekomst zal de 
stichting kijken hoe de Molen-
viergang past in de toeristische 
visie van de gemeente en wat 
er mogelijk is op het gebied van 
educatie over waterbeheer. Dit 
zal een proces zijn, waar inwo-
ners, agrariërs en ander belang-
hebbenden bij betrokken wor-
den. Wil de stichting een meer 
toeristische trekker worden 
door b.v. rondleidingen door de 

polder te organiseren met gid-
sen, die wandelaars meer kun-
nen vertellen over de werking 
van de molens zelf. Of spelen ze 
in op hedendaagse technologie, 
zoals b.v. met drones filmpjes 
maken van en in de molens en zo 
de mensen via social media meer 
op de hoogte te brengen van de 
Molenviergang. 

Maar de toekomst van de Aar-
landerveense polder is natuur-
lijk het allerbelangrijkst: immers 
de molens staan in dienst van 
de polder door het water op de 
vastgestelde peilen te houden. 
De stichting is daarom ook be-
trokken bij het project: Boeren 
met Toekomst in Polder Aarlan-
derveen, waarbij gekeken wordt 
naar de waterkwaliteit, het redu-
ceren van stikstofuitstoot, het 
verminderen van bodemdaling 
d.m.v. innovatieve projecten en 
het vergroten van de biodiversi-
teit. 

Wij wensen Marjon, veel succes 
als voorzitter en hopen dat zij 
voor onze Aarlanderveense Mo-
lenviergang veel kan betekenen, 
maar aangezien zij enthousiast is 
over haar taak, weten wij zeker 
dat dit goed gaat komen.

Redactie Belangenaar

Nieuwe voorzitter Molenviergang
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Persbericht 23 mei 2022

Brandweer Nederland roept ie-
dereen op om rookmelders in 
huis op te hangen

Vanaf 1 juli is het wettelijke ver-
plicht dat er op elke verdieping 
in huis een rookmelder hangt. 
Vandaag start de landelijke 
rookmeldercampagne. Met de 
slogan ‘Check – Koop – Plak’ 
roept Brandweer Nederland 
bewoners op om minimaal één 
werkende rookmelder op te 
hangen op elke verdieping in 
huis.

Het is heel makkelijk
Ophangen was nog nooit zo 
eenvoudig. “De rookmelders 
van nu hebben vaak een plak-
ker op de achterkant. Het maakt 
wonen absoluut een stuk veili-
ger”, verzekert Carolien Ange-
varen namens Brandweer Ne-
derland. “Je kunt makkelijk het 
plaatsingsadvies checken op de 
website www.rookmelders.nl. 
Binnen een paar minuten weet 
je dan precies hoeveel jij er no-
dig hebt in jouw thuissituatie. 
Rookmelders zijn er vanaf onge-
veer 16 euro. Die kosten zijn te 
overzien als je bedenkt dat veel 
rookmelders 10 jaar meegaan 

zonder dat je batterijen hoeft te 
vervangen.”

Meer tijd om te vluchten
Nog steeds zijn er mensen die 
denken dat ze wel wakker wor-
den van rook. Angevaren: “Als 
jij slaapt, slaapt je neus ook. Een 
rookmelder maakt je wél wakker 
en daarom is ‘ie zo belangrijk. Je 
houdt meer kostbare tijd over 
om jezelf in veiligheid te bren-
gen.” De brandweer ervaart 
dagelijks het belang van goed 
werkende rookmelders in wo-
ningen. “De meeste slachtoffers 
vallen door het inademen van 
rook. Met het eenvoudig ophan-
gen van rookmelders kun je veel 
ellende voorkomen.”

Handhaving en verzekering
Of gemeenten en verzekeraars 
in de toekomst de rookmelder-
verplichting handhaven, is aan 
hen. “Belangrijk is dat je rook-
melders écht ophangt voor je-
zelf en voor iedereen die je lief 
is”, benadrukt Carolien Angeva-
ren. “Ik ben blij dat de rookmel-
derplicht van kracht is per 1 juli. 
Een rookmelder detecteert rook 
en waarschuwt je heel snel. Zo 
heb je meer tijd om veilig bui-
ten te komen bij brand, kun je 
eerder de brandweer bellen en 

Rookmelders redden Levens



32 Juni 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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is de kans op het beperken van 
de schade groter. Rookmelders 
redden levens.”

Check, koop en plak rookmel-
ders
Weten hoeveel rookmelders jij 
in huis nodig hebt en waar ze 
moeten hangen? Check rookmel-
ders.nl. Binnen een paar minuten 
weet je dan precies hoeveel jij er 
nodig hebt in jouw thuissituatie. 
Koop ze online, in een bouw-
markt of elektronicawinkel en 
plak ze op. Voor meer informatie 
en hulp zijn de vrijwilligers van 
de brandweer van Aarlander-
veen natuurlijk ook altijd bereik-
baar.  Zo zorg je voor jouw veilig-
heid èn die van je dierbaren.

Deze landelijke campagne rook-
melders is een initiatief van het 
Ministerie van Binnenlandse Za-
ken, Nederlands Instituut Publie-
ke veiligheid (NIPV), Brandweer 

Nederland, Netwerk Brandveilig 
Leven en de Nederlandse Brand-
wondenstichting. Vanaf 1 juli 2022 
moet in alle woningen op elke 
(woon)verdieping, bij voorkeur in 
de vluchtroute, een rookmelder 
hangen. Deze verplichting moet 
ervoor zorgen dat woningen vei-
liger worden.

Zie ook www.rookmelders.nl en  
www.brandweer.nl/onderwer-
pen/rookmelders/

Rookmelders redden Levens
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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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IJsjesconcert

Door Samenwerking Sterk orga-
niseert traditiegetrouw ook dit 
jaar weer een muzikale en gezel-
lige middag voor iedereen die 
erbij wil zijn. Dit jaar is dat op 3 
juli vanaf 12.00 uur. De mars & 
showband nodigt u in het dorp 
uit om mee te lopen naar Studio 
Oosterman. 

Daar zullen alle afdelingen van 
onze muziekvereniging zichzelf 
presenteren. En natuurlijk ont-
breekt het ijsje niet! 

We zien ernaar uit u daar te ont-
moeten en er een heel gezellige, 
muzikale middag van te maken!
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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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Het doorgeef stokje, Martin van der Vis

Interview met Martin van der 
Vis
Door Patricia de Sain-Innemee

Vertel eens iets over jezelf?
In 1968 ben ik geboren in Aarlan-
derveen op een boerderij in het 
dorp (Dorpstraat 102). Vroeger 
heb ik veel op de boerderij ge-
werkt en met brommers gesleu-
teld. In 1996 ben ik bij SC John-
son in Mijdrecht gaan werken 
(schoonmaakmiddelenbedrijf 
van circa 300 medewerkers). 
Daarvoor heb ik bij een siersme-
derij in Nieuwkoop gewerkt. In 
1996 ben ik gestart met het plan 

om een eigen huis te bouwen 
achter de ouderlijke woning. Na 
alle benodigde voorbereidin-
gen en vergunningen is in 1998 
de eerste paal geslagen en met 
het millennium was het klaar.  Ik 
ben dus 1 keer in mijn leven 40 
meter verhuisd. Vroeger wilde ik 
nooit studeren maar toen ik bij 
SC Johnson ben gaan werken en 
het huis af was ben ik toch nog 
gaan studeren. In 2003 ben ik op 
de hogeschool in Utrecht afge-
studeerd in “Algemene operati-
onele techniek”. Daarna ben ik 
doorgegroeid naar engineering 
en management.
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Uit wat voor gezin kom je en 
waarin lijk je op je ouders?
Ik kom uit een gezin van zes, vier 
jongens en twee meisjes en het 
woont allemaal nog dichtbij. De 
meeste hier in Aarlanderveen. Ik 
ben een van de jongsten, de 5e 
in de lijn. Van huis uit heb ik ge-
leerd om behulpzaam te zijn, al-
tijd bezig zijn en hard te werken. 
Dat komt echt van beide ouders. 
Als je op een boerderij opgroeit 
is er altijd wel wat te doen. Zo-
wel qua uiterlijk als karakter, lijk 
ik het meeste op mijn vader. 

Hoe ben je bij de brandweer te-
rechtgekomen?
Bij SC Johnson vroegen ze ei-
genlijk gelijk, “Wil je ook bij de 
bedrijfsbrandweer”? Dat leek 
me wel wat en het houdt in dat 
je dezelfde certificaten moet 
halen, dus ik ging weer volop 
aan de studie. We hebben 30 
brandweermedewerkers in deze 
groep en daar ben ik bevelvoer-
der. Iemand anders is voor de 
helft van zijn functie brandweer-
commandant. In onze branche 
zijn er allerlei veiligheidsmaat-
regelen verplicht vanwege de 
gevaarlijke stoffen waar we 
mee werken. Als je geen eigen 
brandweer hebt die aan die ver-
plichtingen waaronder b.v. ook 
keuringen kan voldoen, gaat de 

overheid diverse zaken verplich-
ten, bovenop de gebruikelijke 
scenario’s (als sprinklers en ver-
gunningen). We kunnen nu zelf 
de vereiste 1e hulp verrichten en 
moeten ook wekelijks oefenen 
(elke donderdagavond). 

Waarom ben je bij de brand-
weer gegaan? 
Hulp kunnen bieden als het no-
dig is, de techniek erachter en 
het teamverband. Je bent met 
een hechte groep mensen bezig 
die eenzelfde doel hebben. Een 
brandweervrijwilliger moet 70 
uur per jaar oefenen en bevel-
voerders en chauffeurs moeten 
nog aantal extra uren maken en 
zorgen dat ze de nodige kennis 
bijhouden. Het houdt je dus lek-
ker bezig.

Hoe ben je bij de brandweer in 
Aarlanderveen terecht geko-
men?
1 juli 2003 is mij gevraagd om bij 
de brandweer hier te komen. 
Toen ben ik ook gelijk weer 
door gaan leren. Van 2003-2008 
voor hoofdbrandwacht en on-
derbrandmeester en eind 2008 
was ik bevelvoerder. In 2009 en 
2010 heb ik de meeste brand-
meester modules nog gedaan. 
We hebben hier 4 personen die 
bevelvoerder zijn. In 2011 zijn 

Het doorgeef stokje, Martin van der Vis
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we over gegaan van gemeente 
brandweer naar regio brand-
weer en is de functie ploegchef 
ontstaan (ook wel commandant 
genoemd) en dat ben ik met veel 
plezier gaan doen.  

Henk Aartman heeft het door-
geefstokje aan jou gegeven met 
de vraag hoe het is om 
brandweercomman-
dant te zijn. Vertel 
eens.
Ik vind het ontzet-
tend leuk. Het team, 
de verschillende men-
sen, diverse karakters, 
leeftijdsverschillen en 
mensen hebben alle-
maal andere functies 
en we hebben alle-
maal een zelfde doel 
om hulp te verlenen. 
We oefenen wekelijks 
(op dinsdagavond) sa-
men en daarnaast doe 
je individueel je oplei-
ding en examens. 

Wat is de visie van de 
brandweer in Aarlan-
derveen?
“Als team van vrijwil-
lige professionals zijn 
wij rolmodel in veilig, 
geordend en hulpver-
lenend werken.”  Ons 

doel is om actief de beschikbaar-
heid en kwaliteit van ons team te 
verbeteren, door eigen verant-
woordelijkheid, kameraadschap, 
plezier en passie. De prestatie 
van het team overstijgt het per-
soonlijk belang, hiervoor stellen 
we ons eerlijk en betrouwbaar 
op en zijn ontvankelijk voor 

Het doorgeef stokje, Martin van der Vis
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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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feedback en altijd bereid om din-
gen te leren.

Wij werken zoveel mogelijk sa-
men en pakken elke kans om 
onze expertise op gepaste wijze 
over te dragen.

Deze visie hebben we samen op-

gesteld. Aanleiding hiervoor was 
dat het ‘goede gesprek’ (soort 
functioneringsgesprek voor vrij-
willigers) werd ingevoerd en dat 
we vanuit een gezamenlijke visie 
wilden werken.

Hoeveel mensen zitten er bij de 
ploeg en is er veel verloop?

We hebben op dit 
moment 12 mensen 
en een opstapper. 
Dat is iemand die 
ook bij een ander 
korps zit. Marco van 
Harten komt uit Kor-
teraar en heeft dus 
van twee dorpen 
een pieper en als hij 
daar niet nodig is 
helpt hij hier. Nico 
Groen in ’t Wout 
is de oudste en de 
jongste is Marco van 
Winkel. Dat scheelt 
zo’n 33 jaar. We heb-
ben een mooie mix 
van mensen, waar-
van sommige voor 
heel lang om niet te 
zeggen het liefst al-
tijd bij de brandweer 
blijven en anderen 
gaan na verloop van 
tijd weer wat anders 
doen of verhuizen. 
De ‘oudgedienden’ 

Het doorgeef stokje, Martin van der Vis



42 Juni 2022

zoals Nico, Patric van Egmond, 
Jeroen Groot en ik zitten al zo’n 
25 tot 30 jaar bij de brandweer 
en we krijgen als mensen weg-
gaan gelukkig ook steeds weer 
nieuwe mensen.

Vroeger moest je met 55 jaar 
met brandweer pensioen, maar 
tegenwoordig mag je erbij zo-
lang je jaarlijks door de gezond-
heidskeuring en fitheidstesten 
komt. Vanaf 40 jaar word je om 
de twee jaar gekeurd en vanaf 
50 jaarlijks. 

Hebben jullie vrouwen bij het 
korps?
Op dit moment is Almamia Git-
zels onze enige vrouw. In het 
verleden hebben we er wel meer 
gehad. Op een gegeven moment 
hadden we er vier en vrouwen 
zijn van harte welkom! Brand-
weer Nederland roept echt om 
vrouwen.

Wat moet je kunnen om voor de 
brandweer in aanmerking te ko-
men?
Het belangrijkste is inzet en dat 
je fit genoeg bent. Je moet niet 
al te bangig zijn, maar je hoeft 
echt geen held te zijn. Het is wel 
handig als je geen hoogtevrees 
hebt of claustrofobisch bent. Je 
hoeft niet hoogtechnisch te zijn 

om het brandweer vak te leren 
maar wat interesse in techniek 
helpt wel. Essentieel is dat je 
gericht bent op het voor de an-
der willen zorgen en er je vrije 
avond(en) in wilt stoppen. Het 
kost je twee uur per week om te 
oefenen. Dat doen we op dins-
dagavond. De opleiding is een 
kleine twee jaar, één avond per 
week of een klein jaar één dag 
per week. Dan ben je manschap 
en kun je met alle uitrukken mee. 
Daarna kun je nog verder leren 
en doorgroeien naar bevelvoer-
der (dan heb je de leiding) of 
chauffeur (een hele belangrijke 
functie want die brengt de ploeg 
zo snel mogelijk naar de juiste 
plek, en zorgt voor water). 

Daarnaast kun je door leren 
voor brandweer ‘first respon-
ders’. Dat betekent dat je met 
de brandweerauto naar situaties 
gaat waar gereanimeerd moet 
worden.

Wat doen jullie zoal als brand-
weer naast brand blussen?
Dieren uit de sloot halen, hulp-
verlening bij ongelukken (bij-
voorbeeld als mensen in een 
auto vastzitten), optreden bij ge-
vaarlijke situaties zoals laatst bij 
die behoorlijke storm, reddings-
werkzaamheden bij wateronge-

Het doorgeef stokje, Martin van der Vis
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vallen en we worden ingezet als 
er gevaarlijke stoffen vrijkomen 
(met chemicaliën waardoor er 
risico voor de gezondheid is).

Welke brand is je het meest bij-
gebleven?
De oude kruiswoning hier op 
het Noordeinde was mijn eer-
ste brand als bevelvoerder. Dat 
was een hele grote brand en die 
kreeg ik dus als eerste voor mijn 
kiezen. Dat was echt heftig. De 
vlammen sloegen uit het rieten 
dak en er waren nog mensen 
binnen. Het Noordeinde is smal 
dus wat moeilijk bereikbaar en 
er is weinig water in de buurt, 
dus dat was best spannend. Elke 

brand is afschuwelijk voor de 
betrokkenen, maar brandweer 
technisch is het goed gegaan. 
Het voorste stuk van de woning 
stond er nog. De sleuven in het 
riet trekken heeft effect gehad, 
waardoor de monumentale wo-
ning (deels) behouden kon wor-
den. 

Een meer recente brand is een 
jaar terug de brand op het 
Zuideinde (de witte boerderij 
met de rieten kap naast Hans 
Kempen). Toen hebben we ook 
hele goede inzet kunnen doen, 
door de schuur er vlak achter en 
de panden erom heen te kunnen 
behouden.

Het doorgeef stokje, Martin van der Vis



44 Juni 2022

Heel wat anders. Wat voor idee-
en heb jij als je burgemeester 
van Aarlanderveen wordt? 
Ik vind het belangrijk dat er jon-
gere mensen op het dorp kun-
nen blijven om het dorp levend 
te houden en ook nieuwe aan-
was voor de brandweer en het 
sociale leven te houden. Dus zo-
als wel vaker gezegd voldoende 
woningen en goed contact met 
de gemeente Alphen en ook met 
elkaar tot oplossingen komen. 
Want als iedereen zegt ‘niet 
naast mij’ dan gaat het niet luk-
ken. Daarnaast is het heel be-
langrijk dat we de veiligheid die 
we nu met elkaar verzorgen, 
waarborgen. Dan denk ik niet al-
leen aan brandpreventie, maar 
ook aan veiligheid voor fietsers 
en wandelaars.

Heb je nog hobby’s?
Ik restaureer Ford Capri’s (vroe-
ger waren dat de auto’s met de 
lange neuzen) en hou van klus-
sen en tuinieren. Fiets 2x per 
week naar Mijdrecht (heen pro-
beer ik droog te blijven en terug 
werk ik aan mijn fitheid).

Wat weten we nog niet van je?
In 2010 ben ik getrouwd met Ju-
dith Star uit Rijnsburg. We heb-
ben elkaar via internet ontmoet 
en samen hebben we twee jon-

gens (Marijn van 10 en Maarten 
van 8).

Waar ben je trots op?
Natuurlijk op mijn gezin en ik 
ben heel trots op dit brandweer-
team. Met elkaar gaat er heel 
veel vanzelf, de gunfactor en de 
behulpzaamheid zijn heel hoog. 
Samen leven we echt vanuit 
onze visie om samen professio-
neel en vooral veilig hulp te ver-
lenen.

Heb je nog wensen?
Nieuwe vrijwilligers voor de 
brandweer. We kunnen er altijd 
nog wel een paar gebruiken. Dus 
kom vooral kijken bij de Oude 
Ambachtenmarkt op 26 juli.

Aan wie geef je het stokje door 
en met welke vraag? 
Aan Jeroen Groot, ook brand-
weerman, maar ik ben vooral be-
nieuwd naar zijn visie op stikstof 
en duurzaamheid.

Het doorgeef stokje, Martin van der Vis
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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 
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
- vacature -  IT, Wijkbeheer, 
- 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




