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Heeft u een leuk verhaal, kritische noot, mooie foto, 
een tekening of een gedicht?

We zouden het graag in de Belangenaar plaatsen.

Stuur uw kopij per e-mail naar
redactie@bvaarlanderveen.nl

of doe het in de brievenbus bij een van de redactieleden. 
De adressen vindt u achterin de Belangenaar.
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In deze Belangenaar o.a.

Voor het goede doel

Project Christian 
Child Care

Terugblik

Ouder/Kind
Tennistoernooi

Kom je ook kijken 
of doe je mee?

Spinmill schuurpapier 
toernooi

Wat een feest

JO11, JO19 en Vetera-
nen Kampioen!
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Maandag 10 Juni
Campina open boerderijdag. 
Van 10:00 tot 16:00 uur bij fami-
lie Verduijn Achtermiddenweg  
3.

Zaterdag 15 Juni
DSS rommel- en zomermarkt.
-
Spinmill schuurpapier toernooi.
Zie voor meer info deze 
Belangenaar.

Vrijdag 21 juni
Tentenkamp speeltuin
Groep 1, 2 en 3
-
Zomeravond Klaverjassen in het 
Dorpshuis.
Aanvang 19:30 uur.

Vrijdag 28 juni
Tentenkamp speeltuin
Groep 4 t/m 8
-

Zomeravond Klaverjassen in het 
Dorpshuis.
Aanvang 19:30 uur.

Vrijdag 5 juli
Zomeravond Klaverjassen in het 
Dorpshuis.
Aanvang 19:30 uur.

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 19 juni
Woensdag 3 juli

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 6 juli
 
Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 24 juni

Redactievergadering
Woensdag 26 juni

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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Zonnebloem loterij

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

In de komende weken zullen de 
vrijwilligers van De Zonnebloem 
bij u aan de deur komen om lo-
ten voor De Zonnebloem te ver-
kopen. 

Deze loterij vindt dit jaar voor 
de 50e keer plaats. Daarom is er 
dit jaar een extra feestelijk prij-
zenpakket en een leuke actie.  

De loten kosten € 2,-- per stuk. 
Van elk verkocht lot gaat € 1,50 
naar onze plaatselijke afdeling 

van De Zonnebloem. Een mooi 
bedrag waar we weer leuke ac-
tiviteiten voor onze gasten van 
kunnen organiseren.

Op maandag 7 oktober 2019 
vindt de trekking plaats in Breda.
Deze loterij wordt van harte bij u 
aanbevolen.

Bestuur en vrijwilligers van De 
Zonnebloem, afdeling Aarlander-
veen
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Tafeltennisvereniging Spinmill 
gaat internationaal.
Op zaterdag 15 juni organiseert 
ttv Spinmill alweer voor de 5e 
keer het De Boer keukens Spin-
mill schuurpapier toernooi.

Dit toernooi wordt een inter-
nationale aangelegenheid door 
maar liefst deelname uit 9 Eu-
ropese landen waaronder Zwe-
den, Rusland, Engeland, België, 
Frankrijk ja en zelfs een inschrij-
ving uit Nieuw-Zeeland.

Tussen al deze spelers zitten 
meerdere wereldkampioenen in 

deze tak van tafeltennissen een 
bijzondere tak want er word ge-
speeld met batjes met daarop 
schuurpapier.

Dus als je de absolute wereld-
top op schuurpapier gebied wil 
bewonderen kom dan op 15 juni 
naar de gymzaal aan de Aarlan-
derveenseweg. De wedstrijden 
vangen aan om 10:00 uur.

Of wil je meespelen ook dit is 
mogelijk, zie hiernaast voor 
meer info.

Spinmill gaat internationaal
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5e Spinmill Open

Speelzaal: 
Aarlanderveenseweg 3 Aarlan-
derveen 

Organisatie: 
Kelvin Heemstra, Jan Poelwijk, 
Isabelle Poelwijk

Speeltijden: 
09:00 uur zaal open. 09:45 uur 
loting. 10:00 uur begin toernooi. 
20:00 uur einde toernooi.

Materiaal: 
Wcpp schuurpapier bats.

Inschrijfadres: 
Inschrijven kan via de event pa-
gina. Je kan ook een bericht stu-
ren naar Kelvin Heemstra of een 
mail  sturen naar: 
heemstra@boon-landmeten.nl

Inschrijfdatum: 
Inschrijven kan tot 14 juni of tot 
de maximaal aantal deelnemers 
van 54 is bereikt.

Spelreglement: 
Er word bij dit toernooi tot de 15 
gespeeld met het doublé point 
systeem. In de poules wordt er 
best of 3 gespeeld, in de knock-
out fase best of 5 en de finale zal 
best of 7 zijn.

Plaatsing: 
Plaatsing zal gebeuren volgens 
de actuele Rating Central rang-
lijst. Daarna zullen de poules ge-
loot worden.

Kosten: 
Inschrijven kost € 20,- voor senio-
ren en € 10,- voor jeugd. Te beta-
len op de dag van het toernooi.

Eten: 
Er zal dit jaar weer gezellig een 
bbq georganiseerd worden. De 
kosten hiervan zijn € 6,- Graag 
aanmelden hiervoor bij inschrij-
ven.

Prijzengeld:
1e plaats €1000
2e plaats €500
3e plaats €300
4e plaats €200

Voor meer informatie contact 
Kelvin Heemstra 0644066065 
en Jan Poelwijk 0628891432

Spinmill gaat internationaal
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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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Project Christian Child Care

De Hervormde gemeente van 
Aarlanderveen heeft in 2019 het 
project van Christian Child Care 
(CCP) in Oeganda uitgekozen 
voor extra ondersteuning. Deze 
stichting trekt zich het lot aan 
van de allerarmste kinderen in 
Oeganda.

Deze, vooral weeskinderen, wor-
den ondersteund in scholing, 
medische hulp en huisvesting. 
Onze gemeente gaat probe-
ren in 2019 minimaal € 2.500,00 
(liefst veel meer) op te halen om 
Bamboehuizen te bouwen voor 
gezinnen die onderdak bieden 
aan deze kinderen. Omdat de 
kinderen in Oeganda een hele 
andere manier van leven hebben 
dan de kinderen in Nederland 
hebben de kinderen van de zon-
dagsschool spullen verzameld 
voor de kinderen in Oeganda. 
Een beetje vergelijkbaar met 
de “Schoenendoosactie” maar 
nu is heel gericht gegeven voor 
de kinderen in Oeganda die re-
gelmatig bezocht worden door 
onze diaken Henri Potze. En 
daardoor weten we dus ook dat 
de spullen goed terecht komen! 
Hij neemt de spullen letterlijk 
mee in zijn koffers.
Vrijdagavond 24 mei jl. zijn de 
kinderen met hun ouders naar 
de Jeugdhaven gekomen om de 

spullen in te leveren. En dit over-
trof totaal onze verwachtingen! 
Niet alleen de kinderen zijn hier 
druk mee geweest maar ook 
hun ouders hebben deze actie 
gedeeld met familie, vrienden, 
collega’s en dorpsgenoten. Hoe 
mooi dat er gewoon mensen 
binnenlopen die op dorp wonen, 
van de actie gehoord hebben en 
ook van alles doneren?!

Er is een hele verzameling aan 
kleding, speelgoed, knuffels, 
toiletartikelen enzovoorts inge-
leverd. Vanaf deze plaats dan 
ook onze hartelijke dank aan ie-
dereen die geholpen heeft om 
deze actie tot zo’n groot succes 
te maken.
 
Wilt u meer informatie over 
het project, kijk dan op www.
bamboovillageuganda.com/nl en 
www.ccp-uganda.org

Heeft u vragen over de zondags-
school of wilt u iets doneren 
voor de actie van de zondags-
school dan kunt u contact op-
nemen met Janny de Vries via 
jannydevries@casema.nl of 0172-
575328.
 
Met vriendelijke groeten,
De kinderen en leiding van de 
Zondagsschool Aarlanderveen
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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
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Bij tafeltennisvereniging Spinmill uit Aarlanderveen kan je dit beoefenen. 

Als recreant en in competitie verband als jeugd of senior er is voor iedereen wat . 

Als je interesse  hebt kan je altijd even op de Spinmill site kijken . 

www.spinmill.nl  en kom je er dan nog niet uit kom gewoon een keer kijken dat kan 

aan de Aarlanderveenseweg in de gymzaal  te Aarlanderveen of neem even contact 

op met  

Jan poelwijk   0628891432 / 0172618017. 

Komen kijken dat kan op donderdag avond van 20.00 tot 23.00  

Of bij de training jeugd op vrijdag van 17.00 tot 18.30. 
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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
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Ouder/Kind Tennistoernooi

Op zondag 19 mei was inmiddels 
het jaarlijks terugkerend ouder/
kind tennistoernooi van TC Aar-
landerveen. 12 kinderen hadden 
zich met hun vader/moeder/
tante/oom ingeschreven. De 
koppels hebben hun allerbeste 
tennis laten zien en het was ge-
nieten om te zien hoe de punten 
werden gemaakt. Vooral bij de 
wedstrijden tussen broers en/of 
zussen werd er hard gestreden 
en hadden zelfs soms (gelukkig) 
gelijk spel als uitslag. Alle deel-
nemende teams hebben 3 wed-
strijden van 15 minuten gespeeld 
en daar kwamen de volgende 
winnaars uit:

1. Team Kevin (Kevin & Caro-
line van Meurs)

2. Team Wessel (Wessel & Hen-
ri Valentijn)

3. Team Roos (Roos & Natasha 
van der Salm)

De aanmoedigingsprijs ging 
naar Team Bram (Bram & Juliët 
van der Zwan)

Ook dit jaar kon er tussen de 
wedstrijden door weer gesjoeld 
worden. Hierbij waren er prijzen 
voor Kevin van Meurs, Linsey Va-
lentijn, Tessa van der Ploeg en 
Boris van der Pijl.

Na de prijsuitreiking hebben 
kinderen en ouders nog gezellig 
met elkaar getennist, gedronken 
en gesnackt en mede hierdoor 
kunnen we weer terugkijken op 
een geslaagd toernooi. Hopelijk 
zien we iedereen volgend jaar 
weer terug en kunnen we ook 
nieuwe enthousiaste tennissers 
verwelkomen!

TC Aarlanderveen

NB. Van 10 t/m 16 juni 2019 wor-
den de clubkampioenschappen 
gespeeld bij TC Aarlanderveen. 
Iedereen is welkom om gezellig 
een drankje te drinken en leuke 
tenniswedstrijden te kijken!
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De Kampioenswedstrijd JO11

De Kampioenswedstrijd JO11 SV 
Aarlanderveen – Be Fair 
 
25 mei 2019 was de dag dat het 
moest gebeuren. Het team JO-11 
van Aarlanderveen staat boven-
aan met 1 punt verschil t.o.v. Be 
Fair. Een gelijkspel zou genoeg 
moeten zijn, dus is deze laatste 
wedstrijd van het seizoen su-
per spannend!  Bij de club is al-
les in gereedheid gebracht om 
na het succes van het 1e  elftal 
nog meer kampioenschappen 
te vieren. Naast de JO11 kun-
nen deze dag JO19 en de ve-

teranen kampioen worden.  
 
Voor de wedstrijd zit de sfeer er 
goed in, er is voor beide teams 
veel publiek gekomen. De  kam-
pioenen van het 1e elftal van 
SV Aarlanderveen en zelfs de 
voorzitter en zijn vrouw komen 
de talenten van de toekomst 
aanmoedigen. Met gespan-
nen koppies wordt er aan de 
warming up begonnen. Coach 
Henry en Ferry en trainer Chiel 
hebben niets aan het toeval 
overgelaten. En zo te zien geldt 
dit ook voor de tegenpartij. 
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Scheidsrechter.... fluit voor het 
begin. 
Be Fair trapt af en er zijn direct 
felle duels, beide teams gaan vol 
voor de winst.
Eerste kans Aarlandveen gaat 
net over.
Nu een licht overwicht van Aar-
landerveen.
Na een snelle aanval komt Syd-
ney goed vrij en schiet genade-
loos in! 
1-0 Aarlanderveen!
 
Kansjes over en weer. Be Fair 
is erg snel in de omschakeling 
maar doordat de verdediging 
goed staat weinig problemen. 
 
Na een schitterende aanval over 
meerdere schijven krijgt Jules de 
bal in zijn voeten, aarzelt niet en 
schiet raak!
2-0 Aarlanderveen!
 
Na wat gestuntel in de verdedi-
ging krijgt Be Fair een kans en 
Linsey is kansloos.
Be Fair scoort.
2-1 vlak voor rust 
Be Fair wordt sterker en ruikt 
bloed. Maar gelukkig fluit de 
scheidsrechter voor de rust. 
 
2e  helft. 
Aarlanderveen trapt af.

Na een sterk begin van Be 
Fair en wat kansen, een strak 
schot op doel van Be Fair maar 
Sidney gooit zich er voor en 
krijgt de bal tegen de arm. 
Penalty! Wat een domper. 
De penalty van Be Fair gaat er in. 
2-2
 
Nu een rommelige fase met 
weinig kansen. De spanning 
op en rond het veld is duidelijk 
voelbaar. Be Fair gooit alles in 
de strijd voor een overwinning. 
Met hangen en wurgen blijven 
we overeind met een heldinnen-
rol voor Linsey, de keepster van 
Aarlanderveen, zij keept de wed-
strijd van haar leven. We snak-
ken naar het eind.

Daar is eindelijk het fluitsignaal. 
Wat een ontlading! 

We zijn kampioen!!
 
Met een toespraak, medailles, 
een echte kamppioensschaal, 
snacks en snoep wordt de titel 
gevierd.  

Ook de JO19 en de veteranen 
zijn kampioen geworden. 

Wat een prachtige dag!

De Kampioenswedstrijd JO11
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Afgelopen zaterdag kon JO19 
bij een gelijkspel tegen Olym-
pia JO19-2 óf verlies van punten 
door concurrent A.V.V. Alphen 
JO19-2, kampioen worden. 
 
Alphen moest al vroeg aantre-
den, dus voor de start van de 
thuiswedstrijd op het Polder-
park wist Aarlanderveen al of 
het kampioen was of toch nog 
punten moesten pakken. 

Rond de klok van 12.30 uur belde 
coach Aad naar Alphen om de 
eindstand van de directe concur-

rent te vragen. Het was een ge-
lijkspel dus Aarlanderveen was al 
kampioen voordat de wedstrijd 
begon!

Deze uitslag bracht een stukje 
rust in het team. Ze hoefden na-
melijk niet meer voor de punten 
te spelen waardoor Aarlander-
veen vrijuit kon voetballen en 
zich alvast kon opmaken voor 
een feestje. Gelukkig werd de 
wedstrijd gewonnen met 4-0 
van Olympia. Dit betekent nog 
steeds een ongeslagen team én 
daarnaast is Boris de minst ge-

De Kampioenswedstrijd JO19
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De Kampioenswedstrijd JO19

passeerde keeper in de compe-
titie van JO19, knappe prestatie! 
Aanstaande zaterdagmiddag 
1 juni moet JO19 nog een wed-
strijd inhalen uit bij Alphense 
Boys om 12:30 op veld 1. Bij winst 
blijft het team ongeslagen en 
dat is een prestatie op zich. 

De twee dames Isolde en Su-
zanne spelen dan hun afscheids-
wedstrijd en stoppen ermee. 
Top meiden, bedankt! 

Namens JO19 grote dank aan 
iedereen van SV Aarlanderveen 

voor dit super leuke seizoen en 
op naar het volgende seizoen 
met dit prachtige elftal. 

Ook de sponsors bedankt!
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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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Afgelopen zaterdag stond hij 
dan echt op de agenda, de kam-
pioenswedstrijd van de vetera-
nen van SV Aarlanderveen tegen 
de enige overgebleven concur-
rent WDS. De enige overgeble-
ven concurrenten omdat zij als 
enige ploeg dit seizoen de Aar-
landerveners op eigen grond 
wist te verslaan. Doordat WDS 
vorige week won van Jodan 
Boys, hadden de veteranen za-
terdag genoeg aan één punt om 
de rest definitief achter hun te 
laten en het feest te vieren. Met 
een riante voorsprong van ne-
gen punten en dertig goals, met 
nog drie duels voor de boeg, 

was er geen wedkantoor die de 
weddenschap wilde aannemen 
dat Aarlanderveen de titel niet 
ging pakken. 

Aarlanderveen wilde niets liever 
dan laten zien dat het de sterk-
ste ploeg in de tweede klasse 
is, nadat deze selectie jarenlang 
genoegen moest nemen met de 
tweede plaats en twee jaar gele-
den zelfs de titel net misliep. 

Met een uiteraard complete se-
lectie betraden de mannen de 
arena van Driebruggen op een 
prima speelbaar grasveld en 
werden ze gesteund door vaste 

Veteranen ook kampioen!
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Veteranen ook kampioen!

volgers, invallers en aanhang 
met zelfs een heus spandoek. 
Helaas viel Gentile met een rug-
blessure toch op het laatste mo-
ment af. Vanaf het begin waren 
de belangen duidelijk en wer-
kelijk iedereen was zich hiervan 
bewust. Keurig gegroepeerd liet 
Aarlanderveen de gastheren het 
spel maken en derhalve waren 
de eerste speldenprikken voor 
WDS, maar de verdediging on-
der aanvoering van Ton de Beer 
gaf geen krimp. Het was über-
haupt knap dat Ton aanwezig 
was ondanks de trieste omstan-
digheden van eerder die dag, 
respect! 

Smollie, weer terug onder de lat, 
moest toch nog even aan de bak 
om de inzet van het loopwonder 
van WDS onschadelijk te maken. 
Hij had toch sowieso een lastige 
middag, want zijn man Maus is al 
weken niet af te stoppen. 

De eerste Aarlanderveense kans 
was voor Ronaldo, maar de 
bal was net te ver van zijn voet 
waardoor hij overschoot. WDS 
was gewaarschuwd. 

De tweede kans werd gelijk be-
nut, uiteraard was het wederom 
Ronaldo die zijn ploeg weer 
bij de hand nam en de bal met 
links in de hoek schoot, na een 

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
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mooie pass van Supercorné. Al-
tijd lekker! Ronaldo, die net als 
LaChouffe, het nummer van de 
OK onder de speeddail heeft en 
pas na de titel geopereerd wil 
worden! Amper vier minuten la-
ter scoorde Ronaldo zijn tweede 
van de middag (zie foto), na 
weer een prima aanval. Hiermee 
was zijn honger nog niet gestild 
want enkele minuten later kopte 
hij de 0-3 binnen. Een hattrick 
maken binnen acht minuten tij-
dens een kampioenswedstrijd is 
niet veel mensen gegeven. 

Waarbij Aarlanderveen normaal 

gesproken vol doorgaat op de 
aanval, bleef iedereen keurig 
zijn verdedigende taken uit-
voeren. Als er een handboek 
bestaat over hoe je een kampi-
oenswedstrijd moet spelen, dan 
hebben de veteranen het boek 
goed gelezen want werkelijk 
niemand verzaakte en ze bleven 
levensgevaarlijk in de omschake-
ling. Uiteraard steeg het zelfver-
trouwen en vergaten ze af en 
toe de zakelijkheid. Een aantal 
spelers probeerden met gallery 
play eruit te komen, met de ene 
fraaie pass na de ander, waarbij 
de keuze voor de simpele oplos-

Veteranen ook kampioen!
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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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sing werd vergeten. Maar WDS 
hapte naar lucht en vlak voor 
het rustsignaal zorgde Panna 
op zijn Bombarda’s voor de 0-4 
ruststand door eerst het kontje 
erin te draaien en dan hoog in de 
hoek binnen te schieten. 

In de rust werd Smollie vervan-
gen voor 100%tijnus, Panna voor 
Karel en kwam Reet voor Uppie 
zodat iedereen speelminuten 
kreeg in de toen al legendarische 
wedstrijd. De tweede helft kreeg 
WDS een paar kansjes, maar 
deze werden keurig onschade-
lijk gemaakt door 100%tijnus. 
De ingevallen Karel kreeg ook 
een paar reuzekansen om op 
het scorebord te komen, maar 
hij kwam net te kort. Maar even 
leek het erop dat hij de fraaiste 
goal van de middag zou maken 
door over de keeper heen te stif-
ten. Helaas was deze goed bij de 
les, zodat de stand voorlopig op 
0-4 bleef staan. 

Toen Supercorné zijn perfecte 
game bekroonde met een kop-
goal en er nog een kwartier op 
klok stond, kon het feest losbar-
sten en kon topregelaar Aardbei 
de laatste puntjes op de i zetten. 
Vlak voor tijd scoorde Karel ook 
nog zijn felbegeerde goal door 
een corner via onderkant lat bin-

nen te rammen en zo de 0-6 eind-
stand op het bord bracht. Bij het 
laatste fluitsignaal kon het feest 
echt losbarsten en bewees WDS 
een uitstekende gastheer te zijn. 
Niet alleen schalde "We are the 
Champions" door de luidspre-
kers, Aarlanderveen kreeg ook 
applaus bij het verlaten van het 
veld. Als finishing touch kregen 
we een krat bier, dan snap je het 
helemaal!

Door dit resultaat promoveren 
de veteranen dus naar de eer-
ste klasse, oftewel de Eredivisie 
onder de veteranen. Naar ver-
wachting zal het volgend jaar 
dus minder makkelijk gaan met 
uitwedstrijden vooral in Den 
Haag en Rotterdam, maar daar 
maalde zaterdag niemand om. 

De voorlaatste wedstrijd speelt 
Aarlanderveen volgende week 
zaterdag in Gouda tegen Jodan 
Boys, de nummer drie. Gelukkig 
om des keizers baard. Maar met 
een tentfeest en twee sterkhou-
ders op de operatietafel (Ronal-
do en LaChouffe) wordt het nog 
een hele klus om een elftal bij 
elkaar te krijgen, maar dat komt 
vast goed.

Veteranen ook kampioen!
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Interview met Marinel de Jeu 
door Patricia de Sain-Innemee

Vertel eens iets over jezelf 
Mijn naam is Marinel, ik ben 51 
jaar en samen met Wouter woon 
ik sinds drie jaar met veel plezier 
in Aarlanderveen. Met Wouter 
ben ik al samen vanaf  mijn 17e. 
Hoewel ik graag kinderen bij ons 
thuis te logeren heb, hebben 
we zelf nooit een kinderwens 

gehad. Met onze twee katers, 
drie kippen en twee konijnen is 
er drukte genoeg om ons heen. 
Hoewel, als we nog wat meer 
ruimte zouden hebben, is er ei-
genlijk nog de wens tot twee 
varkens en een paar geitjes .….. 
maar zoals ze hier zeggen leer 
je van geiten vloeken en die var-
kens schijnen je hele tuin om te 
wroeten.

Het doorgeef stokje, Marinel de Jeu
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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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Wat doe je in het dagelijks le-
ven?
Na de PABO heb ik in het regu-
liere basisonderwijs gewerkt in 
groep 7/8. Daar is mijn interesse 
gewekt voor kinderen met ge-
dragsproblemen in het bijzon-
der autisme. Vervolgens heb ik 
de Master opleiding (post HBO) 
Special Education Needs (SEN) 
gedaan en zo ben ik specialist in 
autisme geworden. Ik heb mijn 
hart gevolgd en ben bij KompAss 
in Rotterdam gaan werken. Daar 
begeleiden we zowel volwas-
senen als kinderen één op één 
bij hen thuis met hun hulpvra-
gen. Omdat het ambulant werk 
is ben ik hier na verloop van tijd 
mee gestopt want toen we van 
Leiden naar Aarlanderveen zijn 
verhuisd werd de reisafstand te 
lang. Ik mag graag fietsen maar 
hou minder van lang in de auto 
zitten.

Wat voor werk doe je nu?
Anderhalf jaar geleden ben ik 
hier vanuit huis mijn eigen be-
drijf gestart. Oog voor Ass (Au-
tisme Spectrum Stoornis). Oog 
voor Ass biedt vanuit compassie 
begeleiding op maat aan kinde-
ren, jongeren, hun ouder(s) en 
volwassenen met een autisme 
spectrum stoornis zonder of 

met verstandelijke beperking. 
Dit vanuit een Persoons Gebon-
den Budget (PGB). 

Mijn doel is mensen met een au-
tisme spectrum stoornis zo flexi-
bel en zelfstandig mogelijk te 
laten functioneren.

Waar kom je vandaan?
Ik kom uit Zoeterwoude waar 
mijn vader groenteboer was en 
eerst met paard en wagen, daar-
na een driewieler en later met de 
SRV wagen door het dorp reed. 
Als kind hielp ik graag met ven-
ten. Mijn moeder was huisvrouw 
en zorgde voor ons, de kinde-
ren. Ik heb nog een broer (11 jaar 
ouder) en zus van 13 jaar ouder. 
Ik ben dus de nakomeling. Vaak 
denken mensen dat ik het onge-
lukje was, maar dat waren eigen-
lijk mijn broer en zus. Daar plaag 
ik ze soms wel mee.

Waar kennen we je verder mo-
gelijk van? 
Mogelijk van de Yogahoeve 
van Silvia waar ik mijn yogales-
sen volg, van mijn wandelingen 
door het dorp of van het voorbij 
zoeven op mijn elektrische fiets. 
Vorig jaar zijn we voor het eerst 
naar de tentfeesten geweest 
waar we genoten hebben van 

Het doorgeef stokje, Marinel de Jeu
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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

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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de band ‘De Dijk’. Verder ken-
nen we veel Nieuwkopers om-
dat Wouter daar vroeger met 
zijn ouders heeft gewoond. Mis-
schien ook nog van de verkoop 
aan de straat, want sinds vorig 
jaar zetten de buurvrouw en ik 
geregeld plantjes of andere din-
gen aan de weg. Ik hou van frö-
belen en knutselen en ben wel 
een creatief type.

Heb je verder nog hobby’s?
Ja, best wel veel: roeien en ten-
nissen doe ik wekelijks en yoga 
om de week. Daarnaast volg ik 
een keramiek-cursus. Vooral het 
draaien vind ik heel leuk. Dan 
zit ik nog als zangeres in twee 
bandjes: een smartlappenband 
en een popband. Voor de ene 
band oefenen we in Zoeterwou-
de in een oefenruimte, voor de 
andere rouleren we om de week 
bij mensen thuis (Zoeterwoude, 
Leiden, Nieuwkoop, Alphen en 
Aarlanderveen).

Verder hou ik erg van dansen. 
Zo heb ik een dansopleiding ge-
daan en o.a. flamenco en salsa 
gedanst. Ook ben ik graag in de 
natuur om te wandelen en hier, 
in Aarlanderveen, heb ik groene 
vingers gekregen, dus je vind 
me tegenwoordig ook veel in de 
tuin.

Omschrijf Aarlanderveen in 
jouw kernwoorden:
Groen, rust, ruimte, dorps en 
landelijk. Het voelt hier voor mij 
als een warm nest.

Jullie wonen in een bijzonder 
huis op een prachtige plek. Hoe 
zijn jullie hier terecht gekomen?
Een vriend van Wouter had een 
woonboot gezien in Nieuwkoop 
maar dat is het uiteindelijk niet 
geworden. Er is toen wel een 
zaadje voor deze omgeving ge-
pland. Wouter zag vervolgens 
dit huis en toen ik plaatjes zag 
voelde het gelijk heel vertrouwd. 
Het lijkt erg op het huis van zijn 
ouders met het mooie dak, de 
draagconstructie met houten 
balken, lage plafond en zelfs 
dezelfde vloer. Toen ik door de 
tuin liep voelde ik me hier gelijk 
thuis. Het is ook echt een bijzon-
der huis dat volgens het kadas-
ter stamt uit 1641. De boerderij 
heet de Armenwerf. Vroeger 
werd ons deel van de boerderij 
in vijven bewoond en het voor-
ste deel (we delen ons dak dus) 
in tweeën. Het waren toen alle-
maal hokjes. Stukje bij beetje en 
met heel veel liefde en aandacht 
hebben de voorlaatste bewo-
ners (Jef&Herma) het hele huis 
tot een grotere woning en tot 
één mooi geheel omgebouwd.

Het doorgeef stokje, Marinel de Jeu
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Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?
Eigenlijk niet zoveel, ik zou het 
graag zo houden.

Wat mag er niet veranderen/wil 
je behouden.
Het landelijke karakter van dit 
mooie dorp wil ik echt heel 
graag behouden. Net als bijna ie-
dereen vind ik het belangrijk dat 
er woningen voor jongeren ko-
men als ze hier willen blijven wo-
nen, maar ik zou het echt zonde 
vinden als het natuurlijke karak-
ter zou worden aangetast. Het 
is zo’n mooi, authentiek dorp. 
Echt een feestje als je van het 
Noordeinde naar het Zuideinde 
loopt, fietst of rijdt.

Waar ben je het meest trots op?
De fijne plek die we hier samen 
gecreëerd hebben en die we 
graag delen met anderen. Het 
huis ligt een beetje verstopt om-
dat het wat verder van de weg 
afligt en is een hele veilige groe-
ne rustplek waar mensen zich 
welkom mogen heten. 

Ik ben ook heel blij met onze bu-
ren: Cees en Nel naast ons, Ro-
salien en Ruben met hun twee 

kindjes aan de voorkant en An 
en Jan aan de overkant. Ook 
met Aad en Jose en overbuur-
man Hans en met Gerjohn en 
Annemiek en Lies en Hugo heb-
ben we een goed contact. Het 
is zo’n fijne buurt en een mooie 
verscheidenheid aan mensen en 
leeftijden.

Wat kenmerkt jou?
Ik zorg graag voor mensen. Ik 
heb tot zijn dood voor mijn va-
der gezorgd (die ging demente-
ren). Ik vind het fijn om er voor 
iemand te kunnen zijn en zo’n 
afscheidsproces vind ik ook heel 
waardevol. Toen ik jong was heb 
ik voor mijn moeder gezorgd die 
ziek was. Zij is overleden toen ik 
27 jaar was. Ik ben dus wees en 
dat was wel heel vreemd. Zeker 
omdat we ook geen kinderen 
hebben, lijkt het dan net of er 
zowel geen wortels meer zijn 
en ook niets doorgaat. Gelukkig 
zijn er nog een heleboel andere 
lieve mensen om ons heen.  Hoe-
wel ik zelf nooit zozeer de be-
hoefte aan eigen kinderen heb 
gehad, ben ik dol op kinderen. 
Met alle kinderen van mijn vrien-
den heb ik een goede band en er 
wordt ook wel eens gelogeerd 
hier. Ook ben ik heel blij met de 

Het doorgeef stokje, Marinel de Jeu
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kleintjes Meis en Guus. van onze 
directe buren hiervoor. Daar ge-
nieten we lekker van mee.

Het doorgeefstokje is aan jou 
doorgegeven met de vraag: Je 
hebt een bijzonder beroep en 
daar kom ik graag meer over te 
weten. Verder schijn je een hele 
mooie tuin te hebben en ben 
ik benieuwd wat voor planten 
daar in staan en hoe je de tuin 
zo mooi bijhoudt.
Nou ik schrok een beetje van de 
plantenvraag… want daar weet 
ik nog helemaal niet zoveel van. 
Maar ik vind het wel heel leuk 
en we leren al doende. Cees, 
de buurman heeft vaak goede 
tips. Bijvoorbeeld dat je tomaten 
moet dieven. We lezen over tui-
nieren en zijn ook gewoon heer-
lijk aan het uitproberen. Zo heb-
ben we de tuin wel meer open 
gemaakt sinds we hier wonen. 
Ik vind de moestuin erg leuk, dus 
die hebben we steeds wat gro-
ter gemaakt. Wouter heeft een 
kweepeerboompje neergezet 
om zelf ‘eau de vie’ te maken.

Bij Archeon heb ik onlangs een 
cursus mandenvlechten ge-
daan, dus wellicht ga ik van de 
wilgentakken nog wel eens iets 
creatiefs maken, maar ik begin 

maar eens met een haag van 
wilgenhout. Ik vind het heerlijk 
om in de tuin bezig te zijn. Het 
is ontspannend en lekker bui-
ten. Alleen word ik soms gek van 
het onkruid. We willen geen gif 
gebruiken dus dat is altijd werk. 
Hoewel de houtsnippers die ik in 
de moestuin heb gelegd al een 
heel stuk werk schelen en het 
ziet er nog leuk uit ook. We reali-
seren ons goed wat een luxe het 
is om in zo’n mooie omgeving te 
wonen.

Ik vind het wel jammer dat voor-
al mijn vader dit niet meer mee 
heeft kunnen maken. Hij zou 
enorm genoten hebben van dit 
groen en het polderlandschap. 
Die had nooit gedacht dat zijn 
stadsmeisje een tuinvrouwtje 
zou worden.

Aan wie geef jij het stokje door 
en met welke vraag?
Aan An. Jan komt hier geregeld 
een praatje maken, maar van An 
weet ik niet zoveel dus ik zou 
wel wat meer van haar leven wil-
len weten.

Het doorgeef stokje, Marinel de Jeu
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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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Woordzoeker
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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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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.
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