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N i e uws ui t e i ge n dor p

De brievenbus kleppert, kop koffie erbij
De Belangenaar is er, vol nieuws van dichtbij
Het uiterlijk is aan het heden getoetst
Geheel opgefrist en fraai opgepoetst
De rij adverteerders staat nu ook weer klaar
Zij sponsoren al jaren uw Belangenaar!
Dus hierbij aan jullie een groot woord van dank
En nu lekker lezen, in rust op de bank
Wie is toch het ijsjesmonster?
Wie kon kanoën en wie plonst er?
Wie wonnen de prijzen voor mooiste tractoren?
En waar zijn sneakers en truien te scoren?
Wat ligt er allemaal in het verschiet?
Waarmee start Arie en wat doet Brigitte?
Hoor nou toch eens, als dát niet waar is…
Wat een speciale jubilaris!
Het is de imposante RK kerk
125 jaar, merck toch hoe sterck…

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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Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl

Kano’s te huur voor een ondekkingstocht door de boerennatuur
•
•
•
•
•

Starten midden in het boerenland, nabij de Nieuwkoopse Plassen.
Prachtige uitgezette routes.
Ook te combineren met molenbezoek en restaurantarrangement.
Ideaal voor families, verenigingen kinderfeestjes. (max. 80 personen)
Ook barbecuen behoort tot de mogelijkheden.

Jaap en Margreet Verduyn - Achtermiddenweg 3 - Tel.: 0172- 571165
Voor meer info kunt u kijken op: www.boerderijdevooruitgang.nl
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Agenda
Alphen vitaal voor de jeugd
Elke woensdag middag.
Check de Facebook pagina
of er een activiteit is.
T ij d: 14.30 - 16.00 uur
Zaterdag 10 september
Open Monumentendag
Waar: Petrus & Pauluskerk, zie voor
meer informatie verderop in deze Belangenaar
Vrijdag 16 september
Klaverjassen
T ij d: 20.00 uur
Waar: S.V. Aarlanderveen
Zaterdag 17 september
Spelletjes ochtend voor de jeugd
T ij d: 08.30 - 13.00 uur
Waar: Speeltuin
Zondag 25 september
Opening culturele seizoen
T ij d: 12.00 uur
Waar: Horeca Hoeve Oosterman
Vrijdag 30 september
Klaverjassen
T ij d: 20.00 uur
Waar: S.V. Aarlanderveen
Vrijdag 7 oktober
Samen kokkerellen, samen smullen
T ij d: Start eten 17.30 uur
Waar: Dorpshuis

Zaterdag 8 oktober
Stuntverkoop SV Aarlanderveen
Tijd : 10.00 - 16.00 uur
Waar: Sporthal
Zondag 9 oktober
Schoolkerkdienst
Tijd: 10.00 uur
Waar: Gereformeerde kerk aan de
Dorpsstraat
Oud papier ophalen
Woensdag 14 en 28 september
Woensdag 12 oktober
Bestuursvergadering
Woensdag 21 september
Redactievergadering
Woensdag 28 september
De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 8 oktober
Inleveren kopij uiterlijk
maandag 26 september

Het Zomerfeest
2023
Het zomerfeest voor 2023
wordt gehouden in de
periode van 22 juli tot en
met 26 juli 2023.
Het Oranje comité
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Huisartsbericht
Griepprikken
Patiënten die tot de risicogroep behoren zullen een uitnodiging krijgen
voor het vaccinatie spreekuur op:
Dinsdagavond 11 oktober tussen
18.00-20.00 uur.
Patiënten die verhinderd zijn kunnen
zonder bericht vooraf op vrijdagmiddag
tussen 15.00-17.00 uur langskomen
om de griepprik te halen.
In verband met de voorzorgsmaatregelen tegen het Coronavirus geven we

griepprikken op beide dagen in de kerk
van de Hervormde Gemeente Aarlanderveen, Dorpsstraat 38.
Wanneer u ook een uitnodiging ontvangen heeft voor een Corona vaccinatie
houdt u er dan rekening mee dat deze
gegeven mag worden twee weken ná
de griepprik.
Voor actuele informatie verwijzen wij
naar www.rivm.nl/griepprik of www.
thuisarts.nl/griep
F. Oppenhuizen en medewerkers.

Nieuwe Layout
Belangenaar
Zoals te zien, is de Belangenaar van
deze maand wat anders dan u gewend
bent, na zoveel jaar wilden we graag
vernieuwen. Naast de opmaak aan de
binnenkant is ook de groene kaft vervangen door een witte met een mooie
kleurenfoto. We hopen nu dan ook
iedere maand een andere foto te kunnen plaatsen en daar vragen we meteen uw hulp. Heeft u een mooie foto
van ons dorp of de omgeving, dit kan
naast de molens bijvoorbeeld ook uw

huis, de kerk of een weide met koeien
zijn, stuur deze dan met uw naam naar
redactie@bvaarlanderveen.nl.
We hopen dat u deze nieuwe versie net
zo graag leest als de oude versie, maar
mocht u nog op of aanmerkingen hebben horen we dit graag.
De redactie
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Van de
Bestuurstafel
Op 10 september a.s. komen het
nieuwe college en de raad op een eerste kennismakingsbezoek naar Aarlanderveen.
Zij rijden langs een aantal woningbouwprojecten en er is een koffiemoment voor gesprekken tussen inwoners
en college- en raadsleden bij het
Dorpshuis van 10.45 tot circa 11.30
uur.

Heleen Steens de gebiedsadviseur zal
ook aanwezig zijn.
U bent van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn!
Bestuur BVA

�����
AUTOSERVICE

BE

TAA
L

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

AR

Patrick & Johan Zwart

Onderhoud en reparatie

Universeel reparatiebedrijf voor alle
automerken tegen een scherpe prijs
Speciaal voor inwoners van Aarlanderveen : Gratis haal en brengservice
Koperweg 15
2401 LH Alphen aan den Rijn

Tel. 0172 415 080
Fax 0172 421 242

info@autoservicezwart.nl
www.autoservicezwart.nl
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Open
monumentendag
Programma Open Monumentendag
in de HH. Petrus & Pauluskerk te
Aarlanderveen op 10 september
In september is het 125 jaar geleden
dat Mgr. Calier, Bisschop van Haarlem,
de RK Kerk van Aarlanderveen heeft
ingewijd. Dit jubileum krijgt uitvoerige
aandacht tijdens de Open Monumentendag op 10 september a.s. U heeft
op deze dag de kans om uitgebreid
kennis te maken met de katholieke
kerk van Aarlanderveen. Aan de hand
van een beschrijving kunt u een rondleiding door de kerk maken, waarbij u
gewezen wordt op de bijzonderheden
die deze kerk te bieden heeft. Ook kunt
u veel kerkschatten zoals gewaden,
vaandels en andere prachtige kerkelijke
attributen bekijken.

Organist Doke Leliveld zal op deze dag
van 11.00 tot 12.00 uur het
Maarschalkerweerd-orgel (uit 1882)
bespelen.
Voor de kinderen (de allerkleinsten
onder begeleiding van een ouder persoon natuurlijk) wordt er tijdens deze
dag een speurtocht in de kerk georganiseerd, waar ze hun best voor moeten
doen om de rebus op te lossen. Openingstijden Open Monumentendag:
10.00-17.00 uur, adres Noordeinde 26,
2445 XE Aarlanderveen. U bent van
harte welkom en de koffie staat klaar.
Website: www.rkgroenehart.nl, parochiekern Aarlanderveen.

Tijdens deze bijzondere dag wordt er
ook aandacht besteed aan Titus
Brandsma, die op 15 mei jl. in Rome
door de Paus heilig is verklaard.
Naast de genoemde informatie en
bezienswaardigheden zal er in vitrines
aandacht worden geschonken aan 1e
H. Communie, uitvaart en de avondwake.
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Dorpsstraat 72
Aarlanderveen
Tel: 0172 - 57 1331

Een speciaal adres voor al uw lingerie, boxershorts,
ondermode en nachtkleding voor:

DAMES, HEREN EN KINDEREN
Openingstijden:
www.boxershopping.nl
wo & do: 09:00 - 12:30 uur
www.thermoshopping.nl
13:30 - 18:00 uur
zaterdag:
09:00
- 16:00 uur
www.beerenondergoed.com
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DSS Fanfareorkest
Fanfareorkest van Door Samenwerking Sterk opent cultureel seizoen
Horeca Hoeve Oosterman
Op zondag 25 september 2022 om
12.00 uur opent fanfare DSS opnieuw
het culturele seizoen van Horeca Hoeve
Oosterman. Met een afwisselend programma dat varieert van het fijne
Engelse “The lord bless you and keep
you” (wie kent het niet van de bruiloft
van Harry en Megan) tot het machtige
“Gaelforce” (Ierse volksmuziek) en via
het spetterende “Shine down” weer

stevig terug op de voeten. Mocht u het
fanfareorkest van DSS nu echt nog
nooit hebben gehoord, dan is dit uw
kans! U bent van harte welkom om
(gratis!) te komen luisteren en te genieten van Aarlanderveens DSS!
En houd ons via de bekende media in
de gaten. Op 18 november 2022 spelen we samen met zangeres Micheline
van Hautem een prachtig programma:
Shaffy en brass. Kaarten zijn nu al te
verkrijgen via de kassa van het
Parktheater in Alphen aan den Rijn.

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
_____________________________________________________
September 2022
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DSS Nieuw
Talent Orkest
Nieuw Talent Orkest Aarlanderveen
Ontdek het plezier van samen
muziek maken!
Heb je altijd al eens een blaas- of slagwerkinstrument willen leren bespelen?
Of lijkt samen muziek maken je geweldig? Dan is dit je kans!
Vanaf 19 november organiseert
muziekvereniging DSS Aarlanderveen
Nieuw Talent Orkest Aarlanderveen,
een superleuk muziekproject voor volwassenen. In tien repetities laten we je
ervaren hoe fantastisch het is om
samen muziek te maken.
De aftrap, op zaterdag 19 november,
belooft een bijzonder gebeuren te worden onder de enthousiaste muzikale
leiding van Guus Pieksma uit Sneek,
Friesland. Hij is initiatiefnemer van dit
succesvolle concept.
Om mee te kunnen doen hoef je geen
muzikale ervaring te hebben of noten te
kunnen lezen. De repetities duren twee
uur en die vliegen voorbij! Natuurlijk is
er een pauze en belangrijk: het plezier
staat voorop. We sluiten de repetitie
periode af met een feestelijk concert.
Doe jij mee?
Wij zorgen voor een lessenaar en een
instrument. Misschien weet je al welk
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instrument je zou willen hebben en
anders zoek je ter plekke eentje uit.
Verder krijg je een complete orkestmap. Meer dan duizend Nieuw Talent
Orkest muzikanten gingen je voor en
ontdekten een geweldige nieuwe
hobby!
Alles wat je moet weten
Startdatum: zaterdag 19 november
2022, 19.30 – 21.30 uur
Vervolg:
iedere week op de maandagavond
Tijd:
19.30 – 21.30 uur
Locatie:	Dorpshuis Aarlanderveen,
Dorpsstraat 53
Kosten:
€ 125,- per persoon voor
het hele project
Voor aanmelden, vragen en informatie:
Robert Hijman, telefoon 06-52067282
of email nieuwtalent@doorsamenwerkingsterk.nl. Meer info op www.doorsamenwerkingsterk.nl

DSS Mars &
Showband
De Mars & Showband van DSS is vaak
te zien en te horen bij de bekende feestelijkheden in het dorp, zoals Sint Maarten, Sinterklaas, serenades, Koningsdag, de opening van het Maalseizoen
enz. Maar wist u dat de combinatieband DSS / Con Brio ook een prachtige show op het repertoire heeft
staan? Eerst wordt de sfeer van het
Wilde Westen neergezet. Je waant je
tussen de cowboys. Dan zetten de
muzikanten het publiek in een gezellige
saloon neer. Biertje? Of liever een
whisky, stranger? Plotseling is er een
opstootje. De spanning stijgt en loopt
hoog op... Kom jij maar eens mee naar
buiten! Gelukkig kent ook deze show
een happy end.
Shows als deze zijn vooral te bewonderen op taptoes. Ook in Alphen aan
den Rijn is dit jaar weer als vanouds
een taptoe op de zaterdag voor de
jaarmarkt. Omdat het welbekende virus

dit evenement twee jaar lang onmogelijk heeft gemaakt, pakt de organisatie
dit jaar extra uit. Maar liefst 6 verschillende korpsen zijn dit jaar te bewonderen in het Burgemeester Visserpark bij
het oude gemeentehuis:
• Jeugdshowband Irene uit Ede
(deelnemer WMC 2022)
• Showband Jong Holland uit Zwijndrecht (2e plaats op WMC 2022
2e divisie)
• Drumfanfare TTH uit Hazerswoude-Dorp
• Showband Irene uit Ede (GOUD op
WMC 2022 Championship divisie)
• Showcombinatie Con Brio/
DSS uit Alphen a/d Rijn /
Aarlanderveen
• Show- & Marchingband AMIGO uit
Leiden
Staanplaatsen zijn gratis, voor een zitplaats op de tribune moet je een
kaartje kopen.
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Terugblik
zomerfeest 2022
Voorafgaand aan het zomerfeest werd
er, tijdens de rondgang een formulier
voor de fietspuzzeltocht uitgereikt. De
prijswinnaars hiervan waren Wessel en
Marieke Angenent.
Het zomerfeest begon dit jaar al op
zaterdagavond met de Malle Wieken
Dorpsquiz.
Hier werd ontzettend enthousiast aan
deel genomen door een onverwacht
hoeveelheid deelnemers: 33 teams van
gemiddeld 6 à 7 deelnemers. Er moest
hard gewerkt worden om op tijd te
kunnen inleveren, maar het is gelukt!
Op maandag begonnen we met de
fietstochten. Ondanks een paar spettertjes regen en toenemende wind
fietsten er 76 deelnemers de langste
afstand van 66 km en 114 deelnemers
voor de 30 km. De extra kilometers op
de lange tocht maakten het mogelijk
om de Ronde Hoep mee te pakken.
Ondanks wat omleidingen en soms
gemiste bordjes is iedereen weer heelhuids thuisgekomen. Voor de kinderen
was er ook een fiets speurtochtje uitgezet.
Het volleybaltoernooi werd gehouden
op het evenemententerrein op 8 velden
en waar 32 teams enthousiast aan
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deelnamen. De uitslagen zijn als volgt:
1e prijs “De Keet” (Sander Kempen)
2e prijs “Oude A” (Jeroen Poot)
3e prijs “Kansloze Polderjeugd” (Jan
Clemens)
4e prijs “Donders machtig mooi” (Jordi
Wijfje)
De originaliteitsprijs is met overmacht
gewonnen door de “Glitterflamingo’s”
(Willemijn Vink)
De poedel/aanmoedigingsprijs werd
terecht beschikbaar gesteld aan “De
Grashoppers” ( Leon v/d Post)
De feestavond voor de ouderen in een
bomvol Dorpshuis werd ingevuld met
bingo en diverse thema optredens van
het “Muziektheater aan huis”. Iedereen
genoot er zichtbaar van. Ook de bingo
prijzen en de planten voor iedereen vielen goed in de smaak. Tevens werd op
deze avond een oorkonde, een speld
en een legpenning uitgereikt door de
afgevaardigde van de Koninklijke Bond
van Oranjeverenigingen aan Andre de
Bruin, die al 25 jaar actief lid is van ons
Comité.
Op dinsdag werd begonnen met de
kleedjesmarkt, ambachtsmarkt en
optreden van clown Kees. Het was
gezellig druk op straat bij de markt en

Terugblik
zomerfeest 2022
het kleinere publiek was te vinden bij
de clown.
De dinsdagmiddag activiteiten werden
gehouden op het buitenterrein. De winnaars van de 29 teams bij Sport en
Spel op het evenemententerrein:
(leeftijd tot 11 jaar):
1: Bagger
2. Snelle Janussen
3. De Muppets
De jongeren van 11 tot 15 jaar:
1. De Polderboys
2: I Showspeed
3. Je Vader
Er werd fanatiek gestreden om de
winst. Soms deden de kano’s niet wat
de deelnemers wilden maar de snelheid was er.
En dan ’s avonds: Het Bierhappen, dit
was voor bijna iedereen een onbekend
spel maar wel hilarisch. Behendigheid
en rust was hiervoor nodig maar de
meeste deelnemers waren ‘biermorsers’. Voor de dames was er witte wijn
om het mee te proberen.
Woensdag was weer het traditionele
ringrijden met de tractoren met 33 koppels. Het was spannend tot het einde
toe.

De winnaars van het steken waren:
1e prijs: Jorn Poelwijk en Marjolein v/d
Post
2e prijs: Martijn van Harten en Marga
van Harten
3e prijs: Melvin Kranenburg en Manouk
Sloothaak
4e prijs: Olga Leune en Jos Slingerland
5e prijs: Erik-Jan Joncker en Sandra
Joncker
6e prijs: Sjoerd Verweij en Zhou Fen
Kempen
7e prijs: Jesse Kroft en Daphne Joncker
8e prijs: Stork Drexhage en Wendy
Breedijk
De prijzen voor de mooiste versierde
tractoren werden door de vakjury toegekend aan:
1e prijs: Lennard en Angelique Konijn
2e prijs: Jasper en Romy Mollers
3e prijs: Jesse Kroft en Daphne Joncker
4e prijs: Sem v/d Hoorn en Monique
Breedijk
5e prijs: Eric-Jan Joncker en Sandra
Joncker
6e prijs: Harald de Jong en Mariska
Rodenburg
7e prijs: Martijn en Marga van Harten
8e prijs: Sjoerd Verweij en Zhou Fen
Kempen

September 2022
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TUINAANLEG
VOL PASSIE EN
VAKMANSCHAP
Uw hovenier midden in het Groene Hart

06 - 45 08 53 68

Aarlanderveen

info@jmhoveniers.nl

www.jmhoveniers.nl

Kwaliteit in tapijt, vinyl, marmoleum,
gordijnen, vouwgordijnen, lamellen,
binnen- en buitenzonwering
Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063
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Terugblik
zomerfeest 2022
De juryleden uit het publiek vonden de
versiering van Sjoerd Verweij en Zhou
Fen Kempen het allermooiste.
Op woensdagmiddag waren er 18
teams voor het Sport en Spel op het
evenementen terrein.
Hier kwam snelheid, behendigheid en
uiteraard water aan te pas.
Eindstand finale:
1e prijs: Rene en Tim
2e prijs: Lennard en Angelique
3e prijs: Sofie en Hugo
Ook werd er die middag petanque
gespeeld. Dat kon gelukkig plaatsvinden achter de Kerk, dankzij medewerking van Lennard Konijn en een snelle
actie van enkele comitéleden waarbij
de daar aanwezige ijzeren rijplaten tijdelijk verwijderd werden. Er waren in
totaal 36 deelnemers verdeeld in teams
en het was erg gezellig.

en Lisanne v/d Hulst.
Het was een feestelijke afsluiting van
ons gezellige dorpsfeest dat we hebben kunnen organiseren dankzij sponsoring, medewerking en uw deelname.
Hartelijk dank hiervoor!!
Wij hopen u allen volgend jaar weer
gezond en wel terug te zien op het
Dorpsfeest en het dan 100 jarig
bestaan van het Oranje Comité mee te
maken.
Met vriendelijke groet,
Het Oranje Comité Aarlanderveen
Op onze website; www.hetoranjecomite.nl kunt u de foto’s van het zomerfeest vinden

Nog meer traditie, ook de Levende
Stoelendans kon doorgaan. Dit werd
gedaan op het Dorpshuisplein met
uiteraard muzikale ondersteuning van
DSS. Af en toe werd er zelfs meegezongen, ook door de presentatoren
vanaf de muziektent. De winnaars van
deze happening waren Max van Vliet
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Bericht van
de Zonnebloem
Belangrijk bericht van de Zonnebloem afd. Aarlanderveen.
Ook dit jaar organiseert de Jumbo
supermarkt in Nieuwkoop weer een
sponsoractie van 7 september t/m 18
oktober. Bij elke 15 euro aan boodschappen ontvangt u een sponsorvoucher die u kunt doneren aan een deelnemende vereniging.
Ook de Zonnebloem afd. Aarlanderveen doet dit jaar weer mee.
Wij hopen dat u ook dit jaar aan ons
wilt doneren.
Als u de vouchers niet zelf kunt invoeren op de speciale website van de
actie, kunt u de vouchers afgeven of in
de brievenbus doen bij één van onze
vrijwilligers.

De opbrengst van deze sponsoractie
willen we gebruiken om op dinsdag 14
februari 2023 een fijne en gezellige
Valentijn activiteit te organiseren voor
onze gasten.
Doet u mee voor de Zonnebloem
afd. Aarlanderveen?
Inleveradressen sponsorvouchers:
Joke Burggraaf Aarlanderveenseweg 1
Corry Valentijn Noordeinde 74
Floor v. Dolder Zuideinde 27
Ali de Vries	Dorpsstraat 74
Anneke de Jeu	Maarten Boogaardhof
10
Jans van Rijswijk		Dr. v.d. Windhof 2
Alvast bedankt namens het bestuur en
de vrijwilligers van de Zonnebloem afd.
Aarlanderveen.

www.loonbedrijfvanderpost.nl – 0172-571171
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KLAVERJASSEN
KLAVERJASSEN BIJ SV AARLANDERVEEN

Ook meedoen met de verloting? Dan is
dat € 5,00 p.p. (inschrijving + 6 lootjes).

Op vrijdag 2 september jl. zijn we weer
begonnen met het nieuwe KLAVERJASSEIZOEN.

De eerstvolgende kaartavond is op vrijdag 16 september a.s.
Om 20.00 uur worden dan de kaarten
geschud voor de eerste pot!!

Hopelijk bent u het nog niet verleerd!!
Om de 14 dagen spelen we 4 potten
(op z’n Rotterdams) in de kantine van
de voetbal.

De data van de overige kaartavonden
vindt u maandelijks in de agenda van
de Belangenaar.

U kunt uiteraard meespelen in de competitie, maar wilt u dat niet dan bent u
ook van harte welkom om mee te
doen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
de kaartcommissie:
Ben van der Post tel. 06-51213484
Dick de Graaf tel. 0172-571282

Natuurlijk zijn er weer leuke prijzen te
winnen.

We hopen natuurlijk op een grote
opkomst in de kantine aan de Aarlanderveenseweg 4,
u bent van harte welkom!!

Vanaf 19.30 uur kunt u zich inschrijven
en de kosten hiervoor zijn € 3,00 p.p.
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testament?
Wij zorgen
dat het
bij u leeft
De dingen goed regelen voor wanneer u dat zelf
niet meer kunt: een testament kan u en uw
naasten veel zorg en ellende besparen. Doorgaans
treedt het pas in werking na uw overlijden, maar
wat als u door ziekte of een ongeluk niet meer
in staat bent om zelf te handelen? Wist u dat u
voor die situatie ook een levenstestament kunt
opstellen? Wie dan leeft, dan zorgt? Kroes en
Partners denkt van niet!

0172 - 52 19 21
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www.kroesenpartners.nl

Kom ook
Volleybal spelen
Beste Aarlanderveeners,
Graag willen wij u onze volleybal vereniging onder de aandacht brengen.
Wij zijn een kleine vereniging die elke
maandag avond van 20.30 tot 21.30
uur met elkaar een potje volleybal spelen.
Op het Aarlanderveense feest hebben
wij gezien dat er met veel plezier volleybal werd gespeeld door heel veel

dorpsgenoten. Nu kunnen wij nog wel
een aantal enthousiaste leden gebruiken. Als u het leuk, vindt kom dan
gerust een keer vrijblijvend kijken in de
gymzaal en mee spelen op de maandag avond.
Als u meer informatie wilt dan kunt u
contact opnemen met Angelique Konijn
(0624191075) of met Arjan Angenent
(0615112289)

Dank
betuiging
Vele blijken van medeleven ontvingen
wij tijdens de ziekte en het overlijden
van mijn zeer geliefde man, onze lieve
vader, schoonvader en opa Pieter de
Jong.
Uw warme belangstelling, persoonlijk of
schriftelijk heeft ons bijzonder getroffen.
Wij willen u daarvoor hartelijk bedanken. “Eben Haëzer”
Familie de Jong
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De CLUB
start weer 1
Hallo kinderen van groep 3,4 en 5.
Ook dit jaar gaan wij weer starten met
de club, om gezellig met elkaar te praten/luisteren en knutselen rondom een
bijbelverhaal ook doen we spelletjes en
nog veel meer.
Hopelijk heb je ook zin om te komen
op dit gezellige uurtje.
Op de clubmiddagen ben je van harte
welkom in een zaal van de Gereformeerde Kerk op donderdagmiddag van
15.30 tot 16.30 uur.

9 september STARTDAG
29 september
20 oktober
24 november, Sinterklaas
20 december, Kerst
26 januari
23 februari
13 april
16 maart
Kosten: € 1,50 per keer of € 10,00
ineens.
Wel graag even aanmelden als je komt
dit mag via WhatsApp of via de mail.
Wij hopen dat jij ook komt!

Hiernaast zijn de geplande datums van
de club. In verband met Corona kan
het nog veranderen.
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Groetjes,
Lenie van Berkel, tel. 06- 24227863 en
Corrie de Pater, tel. 0172-574948
e-mail: lenievanberkel@hetnet.nl

De CLUB
start weer 2
Hoi jongens en meiden van
groep 6,7 en 8!
OPGELET: de club ‘Fun, Faith
and Friends’ gaat weer beginnen!
We vinden het erg leuk om jullie voor
het eerst of opnieuw te ontmoeten op
de zolder van de Gereformeerde Kerk.
De club is op vrijdag van 19.15 uur tot
20.30 uur. We beginnen met een verhaal uit de Bijbel en gebed. Verder
doen we verschillende activiteiten
zoals: (buiten)spellen, knutselen, Sirkelslag waarin we de strijd aan gaan tegen
andere clubs uit het hele land, actief in
gymzaal, film-avond en bingo. En tot
slot ook nog een leuk uitje met elkaar.
Het thema dit seizoen is: Gi-ga-groen!
Met de opening van elke clubavond
zullen we vanuit verschillende bijbelverhalen dit thema nader bekijken.
Kosten
De kosten bedragen € 12,00 voor het
hele seizoen (graag de 1e of 2e keer
betalen). Los is het € 2,00 per avond.
Als je ook met het clubuitje aan het
eind van dit seizoen meegaat betaal je
€ 5,00 extra. Het clubuitje mag tegen
die tijd worden betaald.

Clubdata:
9 september, Startactiviteit boerderij
Van Berkel, Hogedijk
7 oktober, Gymzaal
4 november, Sirkelslag LET OP: start
19.00 uur
2 december, Sinterklaas
16 december, Kerst
13 januari, Filmavond
10 februari, Activiteit gezinsdienst
10 maart, Nog een verrassing
14 april, Bingo
12 of 13 mei, Clubuitje
NB. Alle activiteiten zijn onder voorbehoud
Hartelijke groet van de leiding,
Angelique Konijn 06-24191075
Erwin de Graaf 06-22566141
Wij willen u vragen uw kind per avond
aan te melden via de groepsWhatsapp. U kunt toegevoegd worden
door aan iemand van de leiding een
bericht te sturen.
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Stunt verkoop
SV Aarlanderveen
Voor in de agenda!
Op zaterdag 8 oktober a.s. van 10:00
tot 16:00 uur in de sporthal op Aarlanderveenseweg 6 in Aarlanderveen.
Sneakers, voetbalschoenen, jassen,
trainingspakken, truien, shirts en nog
veel meer tot wel 80% korting.
Met onder andere de merken Nike,
Adidas, Regatta, Puma, The North
Face, Barts, Tommy Hilfiger, Calvin
Klein, Lacoste en nog vele andere merken.
De opbrengst van deze verkoop
gaat naar de jeugd van SV Aarlanderveen.
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Welkom bij de
schoolkerkdienst
Op zondag 9 oktober is de 6e schoolkerkdienst van basisschool De Viergang. Dit initiatief is in 2016 ontstaan
om samen met de vier kerken en de
school in het dorp een oecumenische
dienst te houden. Dit jaar is de schoolkerkdienst in de Gereformeerde kerk
aan de Dorpsstraat.

Iedereen is van harte welkom bij de
schoolkerkdienst! Dus alle kinderen,
ouders, broertjes en zusjes, leerkrachten, opa’s en oma’s, buren etc., zien wij
graag op 9 oktober. Voor de jongere
kinderen (die nog niet op school zitten)
is er tijdens de dienst opvang mogelijk
in de kerkzaal boven.

Het thema van de viering is “Gi-Ga
Groen” en is ook dit jaar weer overgenomen van de kinderboekenweek. Het
scheppingsverhaal staat als invulling
van dit thema centraal in deze dienst.
De dienst begint om 10.00 uur en aansluitend is er gelegenheid voor een
kopje koffie/thee in de zaal achter de
kerk. Er is een collecte voor een goed
doel dat in samenspraak met de school
gekozen wordt. De gehele opbrengst
van deze collecte is bestemd voor dit
goede doel.

Namens de werkgroep schoolkerkdienst,
Erwin de Graaf, Angelique Konijn, Jessika Zevenhoven en Sharon Wijsman

TRACTOR-LOONBEDRIJF

L.A. VAN DOLDER
Takkenversnipperaar.
Onderhoud en maaien van sportvelden.
Handel in zwarte grond, zand en grind.
Dorpsstraat 96
2445 AP Aarlanderveen

Tel.: 0172-57 1608
Mob.: 06-204 379 73
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Introductie
Arie Littink
Als nieuwe distributeur van de Belangenaar wil ik mij even voorstellen.
Ik ben Arie Littink en woon al bijna 42
jaar met Arja Blom op de Dorpsstraat
121.

rende diensten van het ministerie van
financiën waarvan de laatste 36 jaar als
taxateur bedrijfsmatig vastgoed. Ik
hoop dit nog een aantal jaren te mogen
doen.

Wij hebben twee dochters en vier kleinkinderen.

Mijn hobby’s zijn sporten, voornamelijk
hardlopen, wandelen en fitness. Daarnaast gaan wij graag naar het theater
en op reis, waarbij regelmatig alle kinderen en kleinkinderen ons vergezellen.

Ik ben 14 augustus 1953 geboren in
Deventer en in 1975 voor het werk naar
het westen verhuisd.
Nagenoeg mijn hele werkzame leven
ben ik in dienst van een van de uitvoe-
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Met ingang van oktober zal ik de distributie van de Belangenaar gaan verzorgen.

Introductie
Brigitte Broijl
Graag stel ik mijzelf kort
aan jullie voor. Mijn naam
is Brigitte Broijl. Sinds
maart 2022 woon ik
samen met mijn vriend
Frans en onze dochter
Juul (3) met heel veel plezier op de Dorpsstraat in
Aarlanderveen.
Het dorpse is ons niet
onbekend. Frans is geboren en getogen in Zevenhoven en ikzelf ben opgegroeid in Eefde, een klein
dorpje in de Achterhoek.
Na een aantal fijne jaren in Rotterdam,
is het nu heerlijk en vertrouwd om weer
in de rust en het groen te wonen. Ik
ben graag maatschappelijk betrokken
en toen bleek dat de vacature voor
wonen in het bestuur van de BVA
vacant was, heb ik na een gesprek met
het bestuur besloten mij in te zetten
voor die portefeuille.
Met mijn (werk)achtergrond in gebiedsontwikkeling, vastgoed en wonen hoop
ik een steentje bij te kunnen dragen in
het uitdragen van onze (woon)belangen
richting de gemeente en corporatie.
Niet op individueel niveau, wel voor ons
dorp als geheel. En ja, ik weet uit ervaring dat je een lange adem nodig hebt

om met elkaar zaken voor elkaar te krijgen. En dat belangen soms moeilijk te
verenigen zijn. Het belangrijkste is om
waar mogelijk met elkaar in gesprek te
blijven; je hebt elkaar linksom of
rechtsom toch nodig!
Ik kom heel graag met jullie als medebewoners in contact over het wonen in
Aarlanderveen: nu en in de toekomst.
Wil je iets kwijt? Dan doe ik graag een
bakkie met je. Ik ben te bereiken via
bestuur@bvaarlanderveen.nl.
Tot horens/ziens!
Brigitte
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VOOR AL UW

GRONDVERZET
EN LOONWERK

Ook voor machineverhuur
zonder bediening
Kijk op hka-nieuwkoop.nl
voor meer informatie
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OF BEL (0172) 571152

Het doorgeef
stokje
Interview

met Nicole den Brave (Van der
Post)
Door Patricia de Sain-Innemee

Noordeinde. We wonen nu 9 jaar hier in
de woning bij het bedrijf. We hebben
samen een zoontje Stef van 1,5 jaar
oud.

Vertel eens iets over jezelf?
N.a.v. de vorige Belangenaar werd er al
naar gevraagd, maar ik ben (nog) niet
met Jeroen getrouwd, mijn naam is
Nicole den Brave, geboren in Korteraar
in 1988 en ik ben als enigst kind opgegroeid met mijn ouders op de boerderij.
Sinds 2010 heb ik een relatie met
Jeroen en op mijn 25e zijn wij gaan
samenwonen in Aarlanderveen aan het

Hoe heb je Jeroen ontmoet?
We kenden elkaar al wat jaartjes vanuit
de vriendengroep “de Kip” in Aarlanderveen. We draaiden al een poosje
om elkaar heen, hebben eerst nog met
de tentfeesten een beetje stiekem
‘geklooid’ en op een gegeven moment
de knoop doorgehakt van ‘we gaan
ervoor’. Nu 12 jaar later nog steeds
gelukkig met elkaar.
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VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL
Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele,
religieuze en eigentijdse uitvaarten
en staan garant voor een verzorgde, correcte en
stijlvolle uitvoering.
U KUNT ONS 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BEREIKEN:
INFO@ENGELENENSPOOR.NL - WWW.ENGELENENSPOOR.NL
PRINS BERNHARDLAAN 4, 2405 VZ ALPHEN AAN DEN RIJN
(0172) 709 000
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Het doorgeef
stokje
Iedereen kent natuurlijk wel het
gezin van Van der Post, maar uit
wat voor gezin kom jij en wat
heb je van huis uit meegekregen?
Ik kom van de boerderij, hoewel we de
koeien niet bij huis hebben staan. Het
zijn eigenlijk zo’n 20 hobbykoeien, die
worden gefokt voor het vlees en vanuit
voorkomen risico’s worden alle kalveren
geboren via de keizersnee. Van jongs af
aan ging ik altijd al mee en ik blijf het
mooi vinden, als de koeien in de winter
weer op stal komen ga ik altijd samen
met mijn moeder de koeien scheren,
die vinden het heerlijk om hun dikke
vacht weer kwijt te zijn. Mijn vader heeft
ook altijd al wat trekkers gehad om het
gras van het land af te halen en heeft
ook een aantal kleine hooi persen. Zo
mocht ik al van jongs af aan mee helpen en later zelf ook trekker rijden. Van
thuis uit heb ik meegekregen: zorgzaam zijn, iedereen is gelijk, helpen
waar het kan en werken voor je geld en
niet alles uitgeven. Ik heb een strenge
maar rechtvaardige opvoeding gehad
en ben trots op mijn ouders. Qua normen en waarden en liefde voor het
bedrijf lijken ze ook op mijn schoonouders. Mijn vader liet de boerderij nooit
los en we gingen dan eigenlijk nooit op
vakantie. Toen we uiteindelijk een keer
een weekendje weg gingen naar Texel,
kreeg ik heimwee naar de katten en

thuis. Wel ging ik dagjes uit met mijn
moeder, tante en er mocht altijd een
vriendinnetje mee.
Gaan jullie nu wel met vakantie?
We gaan meestal in februari 5 dagen
skiën met familie of vrienden. Voor de
15e moeten we dan weer thuis zijn,
want dan begint het mestseizoen. In
het najaar proberen we vaak even naar
de zon te gaan. Meestal is het in de
zomer te druk en hebben we geen
vakantie, maar nu met de kleine zijn we
voor het eerst toch in juni even weggeweest net voordat de eerste werknemers op vakantie gingen. Gewoon in
Nederland zodat als het nodig was,
Jeroen terug naar de zaak kon. Vaak is
het wel lastig want er is altijd wat als
we weg gaan dus je kan eigenlijk nooit
weg, maar dat was ik al van huis uit
gewend. De beesten, het gras en de
klanten gaan altijd voor. En terecht,
want dat is ons brood.
Wat voor opleidingsachtergrond
heb je?
Van 2004-2008 heb ik de opleiding
‘bloem en interieur’ in Aalsmeer
gedaan. In het 3e jaar kwam ik erachter, dat het toch niet helemaal mijn ding
was. Ik heb wel de opleiding op het
hoogste niveau afgemaakt, zodat ik in
ieder geval een papiertje had. Tegelijkertijd ben ik bij de buurvrouw gaan
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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

Kom even langs,
of bel voor een afspraak!

Dorpsstraat 119
2445 AL Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 9475

di
wo
do
vrij
za

(maandag gesloten)

09:00 - 14:30 uur
09:00 - 17:30 uur
09:00 - 12:00 uur
09:00 - 21:00 uur
08:00 - 13:00 uur

Dorpsstraat 7
2445 AJ Aarlanderveen
Tel.: (0172) – 575355
Werkplaats:
Transportweg 11
2421 LT Nieuwkoop
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Het doorgeef
stokje
werken in de loonadministratie. Ik deed
daar de facturatie en andere administratieve werkzaamheden. In de crisistijd moest helaas al het personeel eruit.
Toen ben ik in de VCA (veiligheid)
wereld terecht gekomen en hield ik me
bezig met examens aanvragen, klaar
maken, afnemen, nakijken en diploma’s
maken. Ook daar zag ik aankomen dat
het aflopend was en toen heb ik zelf de
stap gezet naar het verdeelcentrum van
alle Intratuin-winkels in Aalsmeer. Daar
ben ik op de financiële administratie
gaan werken voor 4 dagen in de week

(en de andere dag op kantoor bij
Jeroen) In vijf jaar heb ik daar verschillende leidinggevenden gehad, waaronder een die helaas is overleden. Inmiddels had mijn buurvrouw van de
loonadministratie samen met haar man
een administratiekantoor opgezet en
weer mensen nodig, toen besloten om
weer bij hun aan het werk te gaan in
Mijdrecht voor 3 dagen in de week. (de
andere 2 dagen op kantoor bij Jeroen).
Daar deed ik de hele aansturing, planning, facturatie, belastingen en overige
werkzaamheden. Sinds de kleine er is
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Het doorgeef
stokje
ben ik helemaal in ons bedrijf gegaan.
Het is fijn om dat samen met Jeroen en
schoonouders te doen en dat je elkaar
begrijpt, want met een eigen bedrijf
weet je nooit wanneer de dag begint en
wanneer je klaar bent en zeker niet in
de drukke seizoenen.
Het is altijd maar de vraag wanneer er
tijd is voor het avondeten al proberen
we wel half 7 aan te houden.
Hoe ziet een dag bij jou er uit?
Die begint met de kleine. Op de dagen
dat ik werk (in principe maandag, dinsdag en woensdag op kantoor en daarnaast vanuit huis) gaat Stef twee dagen
naar opa & oma van mijn kant en een
dag naar de opvang. Nadat ik hem heb
weggebracht ga ik het kantoor in en
dan is nooit te voorspellen hoe de dag
verloopt. Het belangrijkste is dat aan
het eind van de week alles is gedaan.
Er is nog behoorlijk veel papierwerk.
Op termijn willen we dat graag meer
AANNEMERS-, LOON- EN VERHUURBEDRIJF

gaan digitaliseren. Afhankelijk van wat
op dat moment het belangrijkste is hou
ik me bezig met ‘de volledige administratie, crediteuren, debiteuren, facturatie, betalingen, offertes, bonnen opvragen bij opdrachtgevers, personeelsgegevens, de lonen, VCA en noem maar
op, dus van alles wat. Oftewel het is
nooit saai. Mijn schoonouders werken
ook nog volop mee. Ben doet altijd
voor het grootste deel nog de planning
en wat hobby klusjes en Joke is ook
regelmatig te vinden op kantoor en
kookt voor de medewerkers die overwerken, dit wordt enorm gewaardeerd.
Het aantal mee eters is wisselend in de
zomer kan dit nog wel eens oplopen
naar 15 man. We brengen dan zelf het
eten rond. We hebben medewerkers
die hier hun hele leven al werken en
gelukkig weinig verloop, maar er kan
altijd wat jeugd bij die het vak willen
leren en dan hopelijk ook weer voor
langere tijd blijven.

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

Hogedijk 8a
2445 BC Aarlanderveen
Tel.: 0172 - 57 1327
Mob.: 06 - 54 267 761
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Het doorgeef
stokje
Heb je naast de zorg voor de
kleine en het bedrijf nog tijd
voor hobby’s?
Hoewel ik er steeds minder tijd voor
heb ben ik graag creatief bezig. Zo
schilder ik van alles aan de hand van
geboortekaartjes en haak nog wel eens
een dekentje, of maak ik speelkleed. Ik
verzin altijd wel weer wat. De tv staat
hier soms dagen niet aan, tenzij Jeroen
binnen is. Verder ben ik gestrikt als
penningmeester voor het Oranje comité
en hoofd ‘malle wiekendorpsquiz’.
Voor wie nog nooit mee hebben
gedaan, vertel eens wat houdt
dat in?
De zaterdag voor de kermis is er van
19.00 tot 23.00 uur de malle wiekendorpsquiz. Met teams van ongeveer 4
tot 10 personen ga je dan aan de slag
met allerlei opdrachten en dat is dusdanig intensief dat je vaak amper tijd
hebt voor een bakkie of biertje tussendoor. We maken dan een boekwerk
van 10 hoofdstukken met elk een
ander thema van minimaal 10 vragen
plus allerlei ‘doe-opdrachten’ met bijvoorbeeld filmpjes/foto’s en tussendoor
ergens melden voor de gekste opdrachten zoals dit jaar plastic eendjes
vissen voor extra punten. Ik heb het nu
voor de 3e keer gedaan en het aantal
teams groeit nog steeds. Dit jaar hadden we 33 teams, dus dat is erg leuk.

Wat weten we nog niet van je?
Ik ben een ijsmonster… je kunt me
echt wakker maken voor ijs. Maakt niet
uit wat voor ijs, ik vind het allemaal lekker, of het nu zomer of winter is. Verder
vind ik trekkers nog steeds leuk en heb
ik zelf ook een klein trekkertje. Een
John Deere M (groen-geel) die komt uit
1949. Dit jaar zou ik daarmee met het
ringsteken meedoen, maar het was te
druk met de quiz en er was iets aan de
trekker stuk, dus hopelijk volgend jaar.
Mijn trekker mag eigenlijk niet tussen
de ’Case’ staan, want ik krijg hier te
horen dat het eigenlijk het verkeerde
merk is. Maar ik weet wie ‘t zegt haha
en ik kan het hebben.
Waar ben je trots op/dankbaar
voor?
Mijn gezin, Jeroen die het bedrijf heeft
over genomen, mijn ouders die altijd
klaar staan voor ons en de kleine die
daar altijd mag komen, mijn schoonouders waar ik het ontzettend mee heb
getroffen en waar ook altijd alles maar
kan en we zijn ze heel dankbaar dat we
zo’n mooi bedrijf over hebben mogen
nemen.
Heb je nog wensen?
Gezond blijven en ik hoop ooit nog
eens te trouwen.
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Het doorgeef
stokje
Heel wat anders. Wat voor
ideeën heb jij als je burgemeester van Aarlanderveen wordt?
Hier sluit ik me bij veel mensen aan: Ik
zou me sterk maken voor de provinciale weg opengooien voor landbouw-

voertuigen, want met die grote wagens
moet je niet door het dorp willen i.v.m.
veiligheid en overlast. En natuurlijk dat
de jeugd hier kan blijven wonen en het
dorp gezellig dorps blijft. Ik ben het
helemaal met Jeroen Groot eens, dat
we elkaar blijven
groeten en een praa
tje maken. Verder
zou ik oproepen tot:
“Gun elkaar wat en
wees lief voor
elkaar”. Dan bedoel
ik bijvoorbeeld de
bouwplannen niet
dwarsbomen, want
de jeugd wil hier ook
graag kunnen blijven
wonen.
Het stokje is aan
jou doorgeven
met de vraag
hoe jij het in het
bedrijf vindt en
hoe het voor jou
is om in Aarlanderveen te
wonen?
We wonen hier met
veel plezier. Voor
mijn gevoel is er
weinig verschil met
Korteraar. Daar heb
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Het doorgeef
stokje
je alleen de slager en Den Bleker en
hier de kroeg en een paar winkels en
de kapper. Beide dorpen zijn gezellig
en heb het hier goed naar mijn zin.
Ik ben langzaamaan in het bedrijf
gerold, mijn schoonouders doen nog
veel en het belangrijkste verschil is dat
je nog meer betrokken bent. Elk seizoen heeft zijn charme. Eerst het mestseizoen vanaf 15 februari, dan het
grasseizoen (ongeveer van april tot
september), het mais in september/
oktober, eind van het jaar alles klaar
maken voor het keuren van de grondverzetmachines wat een hele hoop
mensen niet weten is dat wij nog 18
kranen (graafmachines) hebben. Geen
dag is hetzelfde en er is altijd wel een
uitdaging. We hebben in totaal 25 mensen vast in dienst en daarnaast huren
we ZZP-ers in. Ik ben blij dat we hele
leuke fijne collega’s hebben om mee
samen te werken. We zijn er allemaal
heel erg van doordrongen dat je zonder
je mensen niets bent en we doen het
ook echt met zijn allen, ongeacht je
functie. Er heerst hier echt een goed
gevoel van SAMEN. Iedereen kent
elkaar en ik vind het helemaal leuk. Nou
ja behalve soms als ik alleen naar een
feestje of zo moet, want werk gaat
altijd voor. Maar omdat het je eigen
brood is en van je medewerkers, zijn

we alleen maar blij dat het zo goed
gaat. Op vrijdag doen we altijd even
gezellig een hapje en drankje. Zomers
hier op ons terras in de tuin en dan
genieten we erg van de gezelligheid en
een ‘gekkigheidje’ op zijn tijd. Ik voel
me hier dus erg op mijn plek.
Aan wie geef je het stokje door
en met welke vraag?
Aan mijn nieuwe buurvrouw Petra Bohncke-Bon hier schuin aan de overkant.
Zij komen uit Kudelstaart en ik ben
benieuwd hoe ze hier terecht gekomen
zijn, hoe ze het vindt en wat ze precies
doet qua massages?
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De vakmensen voor al uw
installaties van water, gas
sanitair, dak- en zinkwerk.
Maar ook complete installaties van woonhuizen en
natuurlijk ook aanleg en
onderhoud van CV installaties.
Voor informatie:
gebr.hoogervorst@hotmail.nl
06-55162893 / 06-55817334
www.gebr-hoogervorst.nl
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Speeltuin
nieuws
Op zaterdag 17 september openen we
het speeltuin winterseizoen met een
spelletjes ochtend voor alle kinderen
van groep 1 t/m 8. De ochtend begint
om 09.30 en is na een lekkere lunch
om 13.00 uur weer afgelopen. De
entree bedraagt € 3,00 voor leden en
€ 4,00 voor niet leden.
Geef je Op via jeugdcommissie@speeltuinaarlanderveen.nl onder vermelding
van je leeftijd en groep. Of via het
bericht op onze Facebook pagina. Ook
hebben alle leden (waarvan wij het
mailadres hebben) een uitnodiging ontvangen via de mail. Kom je ook gezellig
met je vriendje of vriendinnetje bij ons
spelen?

De speeltuin doet ook dit jaar weer
mee met de jumbo sponsor aktie.
Zodat we een leuk Sinterklaas feest
kunnen geven voor de kinderen. Spaart
u ook mee voor de speeltuin?
Ook doen we mee met de Rabobank
club support. Als u lid bent van de
Rabobank dan kunt u uw stem uitbrengen op de speeltuin. U kunt ook lid
worden van de Rabobank zonder dat u
een rekening heeft. Wij hopen op uw
stem.
Groetjes van het kinderactiviteiten team
van de Buurt en Speeltuinvereniging
Aarlanderveen

Ingezonden
berichten
Te koop:
Kärcher Hogedruk reiniger met slang 1.140 1 t/m 5
Gardenia bladblazer/zuiger samen te koop voor 90 euro
Samsung tv 65x40 binnenmaat 25 euro
Riet Angenent
Telefoon: 574217
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Belangrijke gegevens
N Wijkagent: Anthony Coli, Kimberly Smeele en
	Daniëlla van de Velden 		
: E-mail via het contactformulier op Politie.nl
+ Politie, als er geen haast mee gemoeid is...
 Gemeente Alphen aan den Rijn
 Huisarts, Dr. Ferdinand Oppenhuizen
 Huisartsdienst,
´s avonds, ´s nachts en in het weekend.

 Tom in de buurt, voor zorg en welzijn vragen
: info@tomindebuurt.nl

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

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

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

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

Colofon

De Belangenaar is een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen en wordt
11 keer per jaar thuis bezorgd bij elk lid van de Vereniging. Het lidmaatschap, inclusief stemrecht, kost 3 euro per persoon (boven de 18 jaar) per jaar. U kunt lid
worden door het lidmaatschap formulier aan te vragen per e-mail bij penningmeester@bvaarlanderveen.nl
Wij stellen het op prijs als we gebruik kunnen maken van een jaarlijkse automatische incasso van uw bankrekening.

BESTUUR
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,
Brigitte Broijl	Woonbeleid, Dorpsstraat 12 - 0628642273
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
E-mail - bestuur
bestuur@bvaarlanderveen.nl
wijkbeheer@bvaarlanderveen.nl

Postadres
Secretariaat B.V.A. /
Redactie De Belangenaar

Email - Redactie
redactie@bvaarlanderveen.nl

Dorpsstraat 53A,
2445 AK Aarlanderveen

Bankrekening:
NL27RABO0101395221 t.n.v. Belangenvereniging Aarlanderveen
www.bvaarlanderveen.nl
De bestuursvergaderingen van de Belangenvereniging zijn altijd openbaar.
Wij vragen echter wel of u uw bezoek vooraf wilt melden bij het bestuur.
Kopij - Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst. De redactie behoudt
zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten en/of aan te passen en
eventueel te weigeren. De Belangenvereniging Aarlanderveen en de redactie zijn
niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvol-ledigheden van de informatie in de Belangenaar.
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