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Vrijdag 24 mei
Zomeravond Klaverjassen in het 
Dorpshuis.
Aanvang 19:30 uur.

Donderdag 30 mei
Familiedag Aarlanderveense 
Poldergames. Zie voor meer 
info deze Belangenaar.

Vrijdag 31 mei
Zomeravond Klaverjassen in het 
Dorpshuis.
Aanvang 19:30 uur.

Vrijdag 7 Juni
“Samen Kokkerellen, Samen 
Smullen” in het Dorpshuis. 
Om 15:00 uur samen koken.
Om 17:30 uur gezamenlijk eten.
-
Zomeravond Klaverjassen in het 
Dorpshuis.
Aanvang 19:30 uur.

Maandag 10 Juni
Campina open boerderijdag. 
Zie voor meer info deze 
Belangenaar.

Zaterdag 15 Juni
DSS rommel- en zomermarkt.

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 22 mei
Woensdag 5 juni

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 8 juni
 
Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 27 mei

Redactievergadering
Woensdag 29 mei

Agenda

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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Aarlanderveen
Dorpshuis

Dorpsstraat     53           2445    AK    Aarlanderveen           0172    -    571460

Gelegen in het hart van het dorp is dit het

adres voor verenigingen en particulieren.

Informeer eens vrijblijvend naar onze

mogelijkheden en prijzen.

Reserveringen en

verhuurinformatie:

DSS Beheer

Fr. Dobbe

Iepenpad 5

2461 CZ  TER AAR

0172 - 602172

Bericht van onze huisarts

Met ingang van 1 mei bieden wij 
onze patiënten de mogelijkheid 
om bloed te laten prikken op de 
praktijk.

Onze assistente Pauline Kort-
mann prikt op woensdagoch-

tend,  vanaf 8.00 uur uitsluitend 
op afspraak.

U kunt hiervoor bellen met de 
assistente.
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De oplettende voorbijganger 
en de vaste klanten van snack-
service Marie op de donderdag-
avond was het misschien al op-
gevallen. Voor de kazerne staat 
inmiddels een gloednieuwe 
carport. Aangezien de vrijwilli-
ge brandweer Aarlanderveen 
van ons allemaal is, leek het ons 
goed dit hier even met u te delen 
en uit te leggen. 

Onze post beschikt over twee 
voertuigen. Eén daarvan is het 
daadwerkelijke blusvoertuig, 
oftewel tankauto-spuit. Deze 
wordt ingezet bij brand, maar 

ook bij verkeersongevallen of 
ondersteuning bij bijvoorbeeld 
een ondergelopen kelder of 
stormschade. Deze tankau-
to-spuit staat binnen in onze ka-
zerne.

Het andere voertuig heeft u wel-
licht vaker gezien, omdat deze 
buiten staat bij gebrek aan bin-
nenruimte in onze kazerne. Het 
is een VW bus in de bekende 
brandweer kleuren. Deze bus 
gebruiken wij voornamelijk bij 
zogenaamde first-responder op-
roepen. Elk lid van de vrijwillige 
brandweer heeft een uitgebrei-

Nieuwe carport voor de Brandweer
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de EHBO en reanimatie oplei-
ding gehad. Als er iemand in ons 
dorp onwel wordt, wordt naast 
de ambulance ook de brand-
weer ingeschakeld. Simpelweg 
omdat wij door onze locatie 
sneller ter plaatse kunnen zijn 
in Aarlanderveen dan de ambu-
lance. De brandweer verzorgt 
dan de eerste medische hulp, 
totdat het ambulance personeel 
het van ons overneemt. U be-
grijpt inmiddels dat bij dit soort 
first-responder oproepen elke 
seconde telt. 

Dit brengt ons dan ook bij de 
noodzaak van de nieuwe car-
port. Door de bomen in de direc-
te omgeving en de bijbehorende 
vogels, zat het voorruit van de 

first-responder bus regelmatig 
volledig onder de vogelpoep. 
Onwenselijk als elke seconde 
telt (geen tijd om een sopje te 
pakken), en potentieel gevaarlijk 
om met slecht zicht met spoed 
ergens heen te moeten rijden. 
De nieuwe carport biedt hier dus 
uitkomst, waardoor wij weer 
zonder vertraging en veilig uit 
kunnen rukken.  

Het ontwerp van de nieuwe car-
port is gedaan door welstand 
Alphen aan den Rijn, waarvoor 
onze dank. Zoals u op de foto 
kunt zien is er bewust gekozen 
voor een open constructie, zo-
dat het geen schuilplaats kan 
worden voor hangjongeren en/
of onbevoegden. 

Nieuwe carport voor de Brandweer
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Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele, 
religieuze en eigentijdse uitvaarten 

en staan garant voor een verzorgde, correcte en 
stijlvolle uitvoering. 

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

U KUNT ONS 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BEREIKEN: 
INFO@ENGELENENSPOOR.NL - WWW.ENGELENENSPOOR.NL

PRINS BERNHARDLAAN 4, 2405 VZ ALPHEN AAN DEN RIJN
(0172) 709 000
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Dank jullie wel!

Verhuur van hydrolische kranen,
grondkiepers en -dumpers, minigravers,

vervoer met eigen vrachtwagens en diep-
laders, slootreiniging

Hogedijk 8a
2445 BC Aarlanderveen

Tel.: 0172 - 57 1327
Mob.: 06 - 54 267 761

AANNEMERS-, LOON- EN VERHUURBEDRIJF
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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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DSS rommel- en zomermarkt

Kramen en grondplaatsen te 
huur voor de DSS rommel- en 
zomermarkt
 
Op zaterdag 15 juni (het eerste 
weekend na Pinksteren) houdt 
DSS weer haar jaarlijkse rom-
mel- en zomermarkt. Het is nu 
al mogelijk om een kraam of een 
grondplaats te reserveren op de 
zomermarkt. 

Kosten voor een standaard 
marktkraam zijn € 30. Een grond-
plaats (gelijke afmetingen, 
maar geen kraam 
inbegrepen) 

kost € 15. 

Voor reserveringen of meer 
informatie kunt u contact op-
nemen met Frans Dobbe via 
zomermarkt@doorsamenwer-
kingsterk.nl of via fransendela@
ziggo.nl. Bellen kan natuurlijk 
ook: 0172 602172 of 06 39795333.
 
Met vriendelijke groet,
Mario Hijman

Noordeinde 71
2445 XC Aarlanderveen
Tel.: 0172-57 1171
Fax: 0172- 57 4888

Machineverhuur - agr. loonwerken - graslandvernieuwing
(incl. kalklevering en kalkstrooien)
Handel in:         ruwvoerders,  grond,  grind,  zand en puin.
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Zuideinde 81 2445 AT Aarlanderveen
Tel: 0172-573205 / 06-28053060

Voor al uw dagelijkse boodschappen,
de rijdende winkel in Aarlanderveen

Frans Bunnik
Maandag - woensdag - en vrijdagmiddag
van 14:30 tot 15:45 uur bij de R.K. Kerk
van 16:00 tot 17:00 uur in het centrum

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063

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



Mei 2019 15

Het programma van het tentfeest is helemaal rond!

Tentfeest S.V. Aarlanderveen 2019
4 dagen feest tijdens het Hemelvaartsweekend

29 mei - 1 juni

Woensdagavond 29 Mei

Rowwen Heze

Kaartverkoop start dit jaar op zaterdag 31 maart
(on-line of anders bij Cafe Het Oude Rechthuis)

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

Vrijdag 31 Mei

Stuk TV, Freddy Moreira 
& DJ Paul Elstak

Donderdag 30 mei 
vanaf 14:00 uur

Familiedag 
met o.a. "iets nieuws"

Zaterdag 1 juni

De Ski Hut “on tour” + 
Helemaal Top + Helene 

Fischer (tribute)
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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

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

Uitvaartonderneming
Gea van der Hee
06 27 27 88 98
www.geavanderhee.nl

bij een overlijden bén ik er voor u
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Campina Open Boerderijdag

Dit jaar organiseert Campi-
na voor de veertiende keer 
de Open Boerderijdagen op vrij-
dag 31 mei en maandag 10 juni 
2019. 69 melkveehouders in heel 
Nederland nemen dit jaar deel 
en openen de deuren van hun 
boerderij voor publiek. Op de 
deelnemende boerderijen is er 
voor het hele gezin van alles te 
doen: je kunt er het boerenleven 
ervaren en meer leren over koei-
en, waar melk vandaan komt en 
de natuur. Ook zijn er voor kin-
deren van alle leeftijden verschil-
lende sport- en spelactiviteiten 
te doen.

Tijdens de Campina Open 
Boerderijdagen staat leren door 
te ervaren centraal. De boer laat 
aan de hand van verschillende 

activiteiten zien hoe melk van 
de grazende koeien in de wei 
terecht komt in het glas thuis 
op tafel. Voor kinderen zijn er 
daarnaast allerlei spellen zoals 
skippykoeracen, en sinds dit jaar 
ook nieuwe spellen zoals levens-
groot memory, melkpakvissen 
en de melkwegrace. Ook is er 
een boerenphotobooth en kun-
nen kinderen zich laten schmink-
en. Aan het eind van de dag kun-
nen kinderen een koe-medaille 
en boerderijbewijs verdienen.

Ook dit jaar opent de boerderij 
van de familie Verduijn haar 
deuren en wel op maandag 10 
juni. U bent dan van 10 tot 16 uur 
van harte uitgenodigd om een 
bezoek te op de Achtermidden-
weg 3.
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AANVANG:
14:00 UUR

PER TEAM
4PERS.

DONDERDAG
HEMELVAARTSDAG

MEI
30

AARLANDERVEENSE
POLDERGAMES

FAMILIEDAG

o p g e v e n  v i a  s f e e r b e h e e r s v a @ g m a i l . c o m
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Familiedag Aarlanderveense  
Poldergames

De familiedag is in een nieuw jas-
je gestoken! Op donderdag 30 
mei is de jaarlijks terugkerende 
familiedag tijdens het tentfeest-
weekend met dit jaar de ‘Aarlan-
derveense Poldergames’. 

Wat kan je verwachten? Heipa-
len, trekkerbanden, een storm-
baan en stro! Aanmelden kan via 
sfeerbeheersva@gmail.com, 4 
personen per team. 

Kinderen kunnen zich vermaken 
op het springkussen of zich laten 
schminken. 

Gedurende de dag is er een 
frietkraam en Aarlanderveens 
Ol’ Smoky Barn BBQ voor de 
lekkere trek. Ook wordt muziek 
verzorgd en komt er een zanger! 
Vanaf 14:00 uur zijn jullie wel-
kom!

Speeltuin Nieuws

Stichting 3molenloop bedankt.
Het bestuur van de speeltuin 
wil de stichting 3molenloop har-
telijk danken voor hun fantasti-
sche gift van €500. Er is al langer 
de wens om een schommelnest 
te kopen zodat ook minder va-
lide kinderen kunnen spelen in 
onze speeltuin. Dankzij deze gift 
kunnen wij deze nu gaan aan-
schaffen. Natuurlijk mag ieder-
een hier gebruik van maken. Dus 
nogmaals bedankt namens alle 
kinderen en het bestuur.

De 45 ste molenviergang wan-
deltocht zit er weer op. Ondanks 
het slechte weer hebben er in 
totaal 276 wandelaars 1 van de 
verschillende routes gelopen. 

Volgend jaar 5 en 6 mei is er 
weer een nieuwe kans om te 
komen wandelen in en rond ons 
mooie dorp.

Zien we u dan ook??

De binnen activiteiten in de 
speeltuin zitten er weer op. We 
starten hier weer mee in sep-
tember. Maar eerst hebben we 
nog 2x tentenkamp. Voor groep 
1,2 en 3 is dit op 21 en 22 juni. En 
voor groep 4 t/m 8 op 28 en 29 
juni. Inschrijfformulieren wor-
den uitgedeeld op school. En op 
onze Facebook pagina gezet.

Groetjes van het activiteiten 
team.
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Dodenherdenking

Tijdens de 4 mei herdenking werden deze zelfgeschreven gedichten 
voorgedragen door leerlingen van De Viergang. 

Jouw witte vogel 

De witte vogel komt naar jouw 
raam.

De witte vogel heeft een takje op 
zijn staart.

Jij bent niet meer bang.
Niet meer bang voor de explosies.
Niet meer bang voor de monsters.

Jij pakt het takje van zijn staart.
Je voelt je niet meer alleen.
Je voelt niet meer de pijn.

Word wakker.
Kom uit het zwarte gat.

Er is vrede.
Dus kom erbij.

Laat die vogel in jou vrij.
Van het raam tot de maan.

Laat jezelf schijnen uit dat zwarte 
gat.

En pak dat takje van jouw hart.

Ivy Hogenboom, voorgelezen door 
Madou Schellingerhout
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4 mei

Op 4 mei herdenken wij de 
mensen die gevochten hebben 

om ons land vrij te krijgen. 

De mensen die hebben moeten 
overleven in concentratiekam-
pen. Zoveel doden in die 5 jaar. 

Wij geven een speciaal gebaar 
door 2 minuten stil te zijn en 

aan de doden die gevallen zijn 
te denken. 

Zij zullen altijd een speciaal 
plekje in ons hart hebben, want 
zij vochten voor onze vrijheid. 

Zelf heb ik de oorlog niet mee-
gemaakt, maar ik zal 4 mei altijd 

herdenken, zij vochten voor 
vrijheid en vrede en dat zal ik 

eren.

Fenna Verbeek

Dodenherdenking
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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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De Dodenherdenking op 4 mei 
vond plaatst tijdens een hevige 
regenbui. 

Namens de gemeente waren 
wethouder Maat en raadslid 
Leenaerts aanwezig. Van de 
Viergang las Fenna Verbeek haar 
gedicht voor en Madou Schellin-
gerhout las het gedicht voor van 

Ivy Hogenboom die niet aanwe-
zig kon zijn vanwege vakantie.  

Namens de Belangenvereniging  
werd er een krans gelegd door 
Shirley Jasper-Veenswijk en Jor-
di Wijfje. 

Het Oranjecomité

Dodenherdenking
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Uitslagen 55e 3-Molenloop

Meisjes 500 M     1. Kysa de Goeij 2.12.00 
Jongens 500 M   1. Levi Wijfje 1.48.79 
Meisjes 2 KM 1. Tara de Goeij 9.56.06
Jongens 2 KM     1. Nathan Konijn 7.54.26
Vrouw 6.5 KM 1. Romy van Egmond 31.46 
Man 6.5 KM 1. Jasper van der Marel 27.37
Vrouw 10 KM 1. -
Man 10 KM 1. Henri Valentijn 47.24
Vrouw  15,5 KM 1. -
Man 15,5 KM 1. Jan v/d Marel 58.41

Organisatie 3Molenloop

De 55e molenloop was weer een groot succes. Op de zonovergoten 
2e paasdag stonden ruim 250 enthousiaste sporters klaar aan de start. 

De organisatie wil ook via deze weg haar dank uitspreken aan alle 
deelnemers, sponsoren en vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben 
gemaakt. De uitslagen van de loop staan inmiddels op de website 
www.driemolenloop.nl en www.facebook.com/driemolenloop.aarlan-
derveen.  

Tot volgend jaar!
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Kampioenen!!

SV Aarlanderveen werd kampi-
oen 2018/2019 en dat bleef na-
tuurlijk niet onopgemerkt. We 
willen als bestuur en redactie 
dan ook de gehele vereniging 
feliciteren met deze prachtige 
prestatie, knap gedaan!

Graag willen wij aan deze heuge-
lijke gebeurtenis in onze volgen-
de editie uitgebreid aandacht 
besteden. We zijn daarvoor dan 
ook op zoek naar persoonlijke 
verhalen van u.

Dus bent u supporter/speler/
familie/trainer/terreinknecht of 
op welke andere manier dan ook 
betrokken en wilt u uw persoon-
lijke ervaring van die mooie dag 
met ons delen? 

We horen graag van u.

(Onze contactgegeven kunt u 
vinden achterin de Belangenaar)

Alvast bedankt.
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Verslag Koningsdag

Het weer tijdens de Koningsdag 
was wisselvallig  maar gelukkig 
bleef het tijdens de optocht en 
de kinderspelen droog. De tem-
peratuur was wat aan de lage 
kant. Daarom werd het Oran-
je-dorpsontbijt, na de optocht 
en het spelen van het Wilhelmus 
door DSS, weer binnen gehou-
den.

Tijdens de optocht werd geke-
ken naar de mooiste gekleurde 
kroontjes en de leukste versier-
de rijtuigjes en fietsjes.

De prijzen voor de mooiste 
kroontjes waren voor Meis 
Streng, Luuk van Koppen en 
Stijn Wijsman.

De prijzen voor de optocht wer-
den gewonnen door:
Davey en Jara (bolderkar)
Jaylin (vrachtwagentje)
Saar (fiets met gouden slingers)  
 
De kinderspelen werden gehou-
den op het plein en de winnaars 
waren:
0-3 jaar:  Jelle de Kort 
4-7 jaar: Luuk van Koppen
8-12 jaar: Finn v d Ploeg

Ook was er weer de Kinderbingo 
in het Dorpshuis en de prijs uit-
reiking werd gedaan door wet-
houder Schotanus die ook nog 
een rondje bIngo leidde.

Tijdens de  controle door het 
dorp bleek dat er redelijk goed 
gevlagd werd. De taartbon van 
de vlaggen sweepstake is ge-
wonnen door de familie van 
Wijk,  Hogedijk 6.
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Verslag Koningsdag
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WhatsApp Buurtpreventie

Beste dorpsgenoten, 

Wij willen, als team buurtpre-
ventie, samen met u, proberen 
Aarlanderveen als dorp zo veilig 
mogelijk te houden en te maken.  
We zijn sinds eind vorig jaar ge-
start met een  WhatsApp groep.
Een aantal van u is al lid van deze 
groep maar u begrijpt hoe meer 
dorpsgenoten er  meedoen hoe 
groter het bereik en succes.

Werkwijze
Deze groep is ALLEEN bedoeld 
voor het melden van verdachte 
situaties. Het is GEEN babbel-
box. Bij een verdachte situatie 
belt u zelf ALTIJD eerst 112.

Afspraken voor deelname aan 
de WhatsApp groep:
• Deelnemers hebben mini-

maal de leeftijd van 18 jaar. 
• Deelnemers zijn woonachtig 

/ werkzaam of veel aanwe-
zig in de buurt.

• WhatsApp Buurtpreven-
tie is een burgerinitiatief.  
De politie komt alleen in ac-
tie wanneer een melding bij 
112 gedaan wordt.

• Gebruik de WhatsApp Buurt-
preventie groep volgens de 
SAFAR methode: 

S = Signaleer. 
A = Alarmeer 112 (geen spoed 

bel 0900-8844).
F = Fotografeer, alleen indien 

mogelijk. 
A = App om je waarneming be-

kend te maken aan ande-
ren. 

R = Reageer, door bijvoor-
beeld naar buiten te gaan 
en contact te maken met 
de persoon. De bedoeling 
is dat we van de verdachte 
persoon zijn plannen ver-
storen. (“zaak stuk te ma-
ken”). Doe dit alleen als je 
dit veilig kan doen zonder 
risico’s, maak bijvoorbeeld 
een praatje met de persoon.

• Laat door middel van een 
WhatsApp bericht aan elkaar 
weten dat 112 al gebeld is!  
Voorkom een regen van 112 
meldingen. 

• Let op het taalgebruik. Niet 
vloeken, schelden, discrimi-
neren en dergelijke.

• Speel geen eigen rechter en 
overtreedt geen regels/wet-
ten. 

• Het versturen van foto’s van 
een verdachte is alleen toe-
gestaan t.b.v. het verstrek-
ken van een signalement, 
wanneer dit voor de melding 
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noodzakelijk / van meer-
waarde is. Daderkenmerken 
zoals geslacht, huidskleur, 
lengte en gezicht kunnen 
ook goed beschreven wor-
den. Denk bij voertuigen aan 
de kleur, het merk, het type 
en het kenteken. 

• Gebruik deze WhatsApp 
groep(en) alleen waar het 
voor bedoeld is en niet voor 
onderling contact / privébe-
richten. Ook niet reageren 
op berichten met o.a. smi-
leys of berichten die niets 
toevoegen.

Aanvullende deelnemersvoor-
waarden:
• Het niet houden aan de af-

spraken (kan) leiden tot ver-
wijdering uit de groep.

Wilt u deelnemen aan deze 
buurtpreventie WhatsAppgroep 
stuurt u dan een berichtje naar 
Frank Luyben bereikbaar op: 
06 – 47 14 33 38. Hij voegt u toe 
aan de groep. Voor vragen en 
meer informatie kunt u terecht 
bij Frank of de overige leden van 
het team van buurtpreventie 
Aarlanderveen. 

Het buurtpreventie team Aarlan-
derveen,

Kors Kroon, 
 kors.kroon@ziggo.nl
Harry Buurma 
 dolly-harry@hetnet.nl
Hans Verhage, 
 hansenmarina@casema.nl
John de Pater 
 hjdepater@hetnet.nl
Ben van der Post 
 joke.post@planet.nl 
Frank Luyben 
 luijben@hetnet.nl
Dik Lok 
 dik-lok@hotmail.com
Paul Oosterman 
 pauloosterman@ziggo.nl

WhatsApp Buurtpreventie
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Interview met Silvia de Groot 
door Patricia de Sain-Innemee

Vertel eens iets over jezelf 
Sinds 2012 woon ik samen met 
mijn vriend Peter Pieterse aan 
het Zuideinde in Aarlanderveen. 
We kennen elkaar sinds 2005 
toen we alle twee begonnen 
met de Hoge Agrarische School 
(HAS) in Dronten. In het laatste 
jaar hebben we een relatie ge-

kregen. Zoals de meeste lezers 
waarschijnlijk wel weten is Peter 
in Aarlanderveen geboren en 
opgegroeid. Zelf ben ik in Dren-
the geboren. Mijn ouders zijn 
daar destijds heen verhuisd voor 
werk. Ik ben opgegroeid in Put-
ten, waar mijn ouders en 2 jon-
gere zussen nog steeds wonen. 
Ik ga er geregeld in het weekend 
heen. Mijn moeder komt van een 
boerderij. Vroeger heb ik vaak bij 

Het doorgeef stokje, Silvia de Groot
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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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opa en oma (en later bij ooms 
en tantes) op de boerderij gelo-
geerd. Waarschijnlijk is daar mijn 
interesse voor het platteland en 
voor dieren ontstaan. Mijn va-
der heeft tot voor kort voor de 
Gasunie gewerkt. Mijn moeder 
heeft, toen wij ouder werden, 
vrijwilligerswerk opgepakt. Dit 
doet ze bij o.a. de Zonnebloem 
en inmiddels past ze ook op mijn 
nichtje en neefje. 

Wat heb je voor studies gedaan 
én wat doe je nu? 
Na de havo wilde ik iets met 
dieren en dat werd de internati-
onale opleiding dierenartsassis-
tent in Barneveld. Daarna ben ik 
door gaan studeren aan de HAS 
in Dronten. Tijdens mijn studie 
ben ik meer de financiële kant 
op gegaan. Na mijn studie ben ik 
gestart als assistent accountant 
bij een accountantskantoor op 
de agrarische afdeling in Woer-
den. Zo kon ik het agrarische en 
financiële, wat ik beide interes-
sant vind, combineren. De eer-
ste jaren heb ik het werk gecom-
bineerd met de opleiding HBO 
Accountancy. Inmiddels werk ik 
parttime op kantoor. Dit omdat 
ik ook graag praktisch bezig wil 
zijn. Nu help ik in mijn vrije tijd 
mee op de boerderij. Het idee 

is om de boerderij als familiebe-
drijf voort te zetten. Ik onder-
steun een paar uur per week bij 
de koeien en de kalfjes en doe 
een deel van de financiële admi-
nistratie en de tuin.

Heb je dan ook nog tijd voor 
Yoga?
Yoga geeft me veel rust en ont-
spanning. Toen ik hier ben ko-
men wonen, ben ik gestart met 
het volgen van yogalessen. Dat 
was zo leuk dat ik er wel meer 
van wilde weten en besloten 
heb een docentenopleiding te 
volgen. In 2018 ben ik hier aan 
huis gestart met lesgeven. Nu 
geef ik circa 4 lessen per week 
aan kleine groepen zowel ‘s 
avonds (dinsdag- woensdag- en 
donderdagavond) als op vrij-
dagochtend. Je kunt je flexibel 
voor de lessen inschrijven. Het 
is mijn wens om vanuit een gro-
tere ruimte les te kunnen geven. 
Deze ruimte (met vergelijkbare 
sfeer) heb ik gevonden in Nieuw-
koop op de voormalige boerde-
rij ‘De Zevensprong’. Vanaf eind 
juni zullen de lessen van de don-
derdagavond daar gaan plaats-
vinden. De andere lessen blijf 
ik geven vanuit Aarlanderveen. 
www.yogahoeve.info

Het doorgeef stokje, Silvia de Groot
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Ik begreep dat je voor je oplei-
ding ruim een maand naar India 
bent geweest. Hoe was dat?
De Hatha docentenopleiding 
heb ik in India gevolgd. India is 
een bijzonder land waar het ver-
schil tussen arm en rijk enorm is. 
Hierdoor waardeer ik het leven 
in Nederland nog meer. Dat we 
het hier zo goed hebben, veilig, 
opgeruimd, voldoende voedsel, 
echt van alle gemakken zijn we 
hier voorzien. 

Tijdens mijn verblijf in de Ashram 
(yoga-school) heb ik in korte tijd 
veel geleerd. Door je op één ding 
te focussen (geen internet et ce-

tera) lukte dit en kun je echt van-
uit je eigen basis goede beslissin-
gen nemen. Door tijdig rust en 
ruimte te nemen, ontstaat een 
goede balans. Hier heb ik ook 
leren lesgeven, wat nieuw voor 
me was. 

Fysiek beoefenen van yoga is 
vooral een kwestie van doen, 
voordat er gedachten komen 
die je ervan weerhouden. Dit 
geldt ook voor andere sporten 
en met zoveel andere dingen in 
het leven. 

Wat weten we nog niet van je? 
We hebben met plezier aan het 

Het doorgeef stokje, Silvia de Groot
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stijldansen en rock-roll in de zaal 
bij Vergeer meegedaan. Ver-
der komen we samen met onze 
vriendengroep graag op de ver-
schillende feestjes hier en bij 
elkaar thuis en natuurlijk op het 
zomerfeest. 

Ook heb ik verschillende reizen 
gemaakt. Tijdens mijn studie 
naar Canada (Vancouver Island) 
en na de studie ben ik gaan 
backpacken naar o.a. Azië en 
Zuid-Amerika. Als je dit leuk lijkt, 
kan ik dit zeker aanraden! Het 
verrijkt je blik en het is bijzonder 
om andere culturen te beleven.  

Nu gaan we ’s zomers vaak een 
paar dagen weg, op bezoek bij 
oud-studiegenootjes. Daarnaast 
zijn Peter en ik allebei liefhebber 
van de wintersport. Verder hou 
ik van wandelen, tuinieren en 
van Floortje de kat. Ze is een ge-
zellig huisdiertje. 

Omschrijf Aarlanderveen in 
jouw kernwoorden:
Groen en waterrijk, karakteris-
tiek en vriendelijke en gezellige 
mensen. Ik woon hier met ple-
zier.  Het vele water en de smal-
le weggetjes waren in het be-
gin wel even wennen, maar dat 
went vlot.

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?
Vooral woonmogelijkheden 
voor jongeren én ook voor ou-
deren. Er stoppen steeds meer 
agrariërs en als we mooi groen 
landschap willen behouden, 
dan zal dit ondersteund moeten 
worden. Ik zou me sterk maken 
voor het tegengaan van bodem-
daling, dus goed waterschaps-
beheer en behoud van de Mo-
lenviergang.

De laatste tijd zie en hoor je 
steeds meer vliegtuigen. Dat zou 
ik het liefst beperken. Agrariërs 
en milieu worden al sterk door 
regelgeving begrensd, voor 
vliegtuigen mag dat ook wel wat 
strenger.

Wat mag er niet veranderen/wil 
je behouden:
De groene polders en de Molen-
viergang.

Wat is het belangrijkste dat je 
van je ouders hebt geleerd?
Om samen te werken en sociaal, 
vriendelijk en eerlijk te zijn. Ik 
ben een combinatie van het en-
thousiaste van mijn moeder en 
het meer rustige van mijn vader.

Het doorgeef stokje, Silvia de Groot
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Wat is je valkuil? 
Soms kan ik te bescheiden zijn. 
Vaak denk ik eerst aan de an-
der en pas daarna aan mezelf. 
Maar mede door de yoga, kan ik 
steeds beter echt vanuit mezelf 
keuzes maken. 

Waar ben je het meest trots op?
Ik denk toch wel dat we hier zo 
mooi kunnen wonen. Dat we als 
familie samen de boerderij run-
nen.

Met Walter en Ine (de ouders 
van Peter) is er fijn contact. Ze 
hebben veel energie en doen er 
alles aan om de koeien goed te 
verzorgen en het landschap te 
onderhouden. Afgelopen winter 
is de serrestal (stal met boogjes, 
relatief licht van binnen en de zij-
kanten kunnen helemaal open) 
met twee bogen verbreed. Hier-
mee is het bedrijf klaar voor de 
toekomst.

Het doorgeefstokje is aan jou 
doorgegeven met de vraag:
Silvia je geeft yogales, op de zol-
der in jullie huis. Hoe ben je hier 
zo op gekomen?
Zoals gezegd ben ik zelf met 
yoga begonnen voor rust en ont-
spanning. Gaandeweg kwam de 
wens om dat ook over te kunnen 

dragen. Het directe contact met 
de mensen spreekt mij aan. Het 
ondernemerschap is divers en 
ik vind het fijn om zelf keuzes te 
kunnen maken en mijn creativi-
teit te kunnen ontplooien. Mijn 
lering van het 1e jaar: minder 
denken en vooral meer doen… 
en starten!

Wat is je toekomst droom/ambi-
tie?
Uiteindelijk wat yoga betreft; 
een eigen grotere landelijk gele-
gen locatie. 

Aan wie geef jij het stokje door 
en met welke vraag?
Aan Marinel de Jeu, ze heeft een 
bijzonder beroep en daar kom 
ik graag meer over te weten. 
Verder heb ik een foto van haar 
mooie tuin en ben ik benieuwd 
wat voor planten daar in staan 
en hoe ze de tuin zo mooi bij-
houdt?

Het doorgeef stokje, Silvia de Groot
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TRACTOR-LOONBEDRIJF
L.A. VAN DOLDER

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

Dorpsstraat 94
2445 AP Aarlanderveen

Tel.: 0172-57 1608
Mob.: 06-204 379 73
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Nieuws van de Hartstichting
Onder het motto van de hartstichting, het HART is de MOTOR van het 
LEVEN, heeft de collecte die plaats vond in de 2e week van april, het 
geweldige bedrag van 701,34 euro opgeleverd in ons mooie dorp.

Hierbij wil ik mede namens de hartstichting alle gulle gevers en de col-
lectanten die mij spontaan hebben geholpen, heel hartelijk bedanken.
Deborah Verhage.

Ingezonden Berichten

Woordzoeker

Boerderijdag Brandweer Gedicht  Hart Kampioen
Poldergames Rommelmarkt Silvia
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Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51   2461 GC  Ter Aar   Telefoon 0172 - 603787

Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl
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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 71 06-51213484 0172-571171
    joke.post@planet.nl  
 Paul Oosterman  Noordeinde 37A 06-10139219
    pauloosterman@ziggo.nl 
 Dik Lok  vd Leeplein 8 06-53940922   
    dik-lok@hotmail.com 
 Harry Buurma  Oostkanaalweg 3 0172-476577   
    dolly-harry@hetnet.nl
 John de Pater  Zuideinde 28 06-23533925 0172-574948
    hjdepater@hetnet.nl
 Frank Luyben  Nieuwkoopseweg 9 06-47143338 0172-571553 
    luijben@hetnet.nl

 De coördinatoren

+   Politie, als er geen haast mee gemoeid is... 0900- 88 44
N  Wijkagent, Gretha van der Velde & Bert Vitters 0900- 88 44
	 :	gretha.van.der.velde@politie.nl
	 :	bert.vitters@politie.nl
 Gemeente Alphen aan den Rijn              14 0172
   Huisarts, Dr. Frans van der Kooij. 0172- 57 1308
  Huisartsdienst, 
 ´s avonds, ´s nachts en in het weekend.  0900- 51 380 39
  Tom in de buurt, voor zorg en welzijn vragen  088-9004567
:	info@tomindebuurt.nl 
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Colofon

BESTUUR 
Herman de Jong   Voorzitter - Noordeinde 3 - 0641859887
Annette Hijman-Smit Secretaris - Dorpsstraat 111 - 573546
- vacature -  Penningmeester
B. Zonneveld  Research en speciale projecten - 0610893839
Rob Groenestein  IT - Noordeinde 9d - 0653279375
Jordi Wijfje   Woonbeleid - Dokter v/d Windhof 34 - 0613634164
Frank van der Salm Wijkbeheer - Stationsweg 6a - 0654955388

REDACTIE
Patricia De Sain - Innemee Redactielid - Hogedijk 4a - 0630135423
Vincent Hoekveld  Redactielid - Zuideinde 2 - 0614974976
Shirley Jasper-Veenswijk  Redactielid - Dokter v/d Windhof 6 - 572592
Bastiaan van Gils   Opmaak & Vormgeving - P. Pasmahof 3 - 495121
Dick de Graaf  Distributie - Kerkvaartsweg 33 - 571282

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.
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         Voor al uw tuinonderhoud en aanleg

 Neem contact op, voor een vrijblijvende offerte.

  En maak gebruik van ons voordelige uurtarief!

          

Tel: René Kroon 06-21536228 / Email: deblijdewereld@hetnet.nl
     www.deblijdewereld.nl

_____________________________________________________

    Bloemen Kado Shop : De Blijde Wereld

    Verse Rozen – Boeketten – Bloemstukken en Rouwwerk
      Planten – Plantenbakjes – Sieraden – Kadoartikelen 

  
         Noordeinde 11c Aarlanderveen / Tel: 0172-571909




