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Het Zomerfeest ga er allen heen
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Laten we de Molenviergang een steuntje geven
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Anna den Hengst sprak over haar leven
Aan wie zou ze het stokje doorgeven?

Wij wensen iedereen een zomer zonder zuchten
De redactie staat straks weer klaar

Als u uw hart wilt luchten
Blijf ons schrijven en informeren

Hoe het in Aarlanderveen blijft verkeren
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In deze Belangenaar o.a.

Help je mee?
Word vriend van de 

Molenviergang

Dit wil je niet missen

Het Zomerfeest komt 
er weer aan!

De belevenissen van
Groep 1 t/m 3 bij het 

Tentenkamp

Wat was het weer leuk

De voetbal 
jeugd dag!
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Zondag 7 juli
Slotconcert muziekvereniging 
DSS. Vanaf 12:00 uur. Zie voor 
meer info deze Belangenaar.

Vrijdag 12 juli
Zomeravond Klaverjassen in het 
Dorpshuis.
Aanvang 19:30 uur.

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

Vrijdag 26 juli
Zomeravond Klaverjassen in het 
Dorpshuis.
Aanvang 19:30 uur.

Zomerfeest op maandag 29, 
dinsdag 30 juli en woensdag 31 
juli
Programma in deze 
Belangenaar.

Vrijdag 2 augustus
Zomeravond Klaverjassen in het 
Dorpshuis.
Aanvang 19:30 uur.

Vrijdag 9 augustus
Zomeravond Klaverjassen in het 
Dorpshuis.
Aanvang 19:30 uur.

Vrijdag 16 augustus
Zomeravond Klaverjassen in het 
Dorpshuis.
Aanvang 19:30 uur.

Vrijdag 23 augustus
Zomeravond Klaverjassen in het 
Dorpshuis.
Aanvang 19:30 uur.

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

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 17 juli
Woensdag 31 juli
Woensdag 14 augustus
Woensdag 28 augustus
Woensdag 11 september

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 14 september
 
Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 2 september

Redactievergadering
Woensdag 4 september

 

Agenda
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06 - 45 08 53 68

info@jmhoveniers.nl

Aarlanderveen

www.jmhoveniers.nl

TUINAANLEG
VOL PASSIE EN 

VAKMANSCHAP
Uw hovenier midden in het Groene Hart

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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Bericht van uw huisarts

Zomervakantie
De praktijk van dokter F.J.J van 
der Kooij is gesloten van 22 juli 
t/m 2 augustus.

De praktijk wordt waargenomen 
voor de letters:
A t/m L door dokter Lammers in 
Noorden (tel. 408482) 
M t/m Z door dokter De Groot in 
Zevenhoven (tel. 539532).

Afspraken en visites s.v.p. voor 
10.00 uur aanvragen. Voor 
spoedgevallen tijdens avond- 
en weekenddienst belt u met 
de huisartsenpost in het Alrijne 
Ziekenhuis,  Alphen a/d Rijn, tel. 
0900-5138039. Wilt u uw herhaal 
medicatie tijdig bestellen en bij 
voorkeur via de receptenlijn? De 
apotheek levert uw herhaalme-
dicatie ná twee werkdagen. 

Wegafsluiting
De  praktijk is van 26 juli tot en 
met 18 augustus slecht bereik-

baar i.v.m de afsluiting van de 
N231 tussen de  N207 (Zegerplas) 
en de Nieuwveenseweg (garage 
Maas). Wilt u rekening houden 
met extra reistijd wanneer u een 
afspraak met de praktijk hebt? 

En verder
Graag brengen wij nogmaals het 
volgende onder uw aandacht:
De praktijk is op werkdagen te-
lefonisch bereikbaar van 08:00-
12:30 uur en van 14:00-15:00 uur.

Vanaf 15:00 uur is de praktijk 
uitsluitend telefonisch bereik-
baar voor spoedgevallen of voor 
zaken die níet tot de volgende 
werkdag kunnen wachten, de 
assistente heeft dan haar eigen 
spreekuur. U kunt wél een her-
haalrecept inspreken, keuzemo-
gelijkheid 2.

Frans van der Kooij en medewer-
kers

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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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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Gemeentelijk overleg
Er is een bestuurlijk overleg ge-
weest met wethouder Schota-
nus, vanuit de gemeente waren 
ook de gebiedsadviseurs Heleen 
Steens en Steef van der Hoorn 
aanwezig. We hebben de speer-
punten voor komend jaar be-
sproken en zijn tevreden met de 
vorderingen die er al zijn.

Zo is er vanuit de gemeente een 
projectleider wonen aangesteld. 
Wij hebben de gemeente nog-
maals gevraagd om daadkracht 
zodat de gewenste uitbreiding 
van 5 woningen per jaar ook tot 
uitvoering kan komen.

De gemeente is ook in contact 
gebracht met onze EHBO ve- 
reniging zodat ze samen de mo-
gelijkheden voor een dekkend 

AED netwerk in Aarlanderveen 
in kaart kunnen brengen.

We hadden bij de gemeente aan-
gegeven dat voor de verkeers-
veiligheid een aantal snelheids-
meters een goed idee is. De 
gebiedsadviseurs zijn uit aan het 
zoeken welke types snelheids-
meters er zijn en wat de beste 
optie zou zijn. 

Vakantie
Namens het bestuur van de Be-
langenvereniging wensen we u 
een fijne zomer periode.

Berstuur BVA

Van de bestuurstafel
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Nieuws van DSS

Jaarlijkse rommelmarkt muziek-
vereniging DSS
Een aantal (nieuwe) inwoners 
van ons mooie dorp zal zich on-
getwijfeld afgevraagd hebben 
waarom er op donderdagavond 
mensen aan de deur stonden en 
wat er nu op zaterdag 15 juni al-
lemaal aan de hand was bij het 
Dorpshuis.
 
Al vele jaren lang houdt muziek-

vereniging DSS op de zaterdag 
na Pinksteren één van de leuk-
ste rommelmarkten van de hele 
regio. Op de donderdagavond 
voorafgaand aan die dag gaan 
vrijwilligers in de avond het hele 
dorp door om huis aan huis spul-
len op te halen voor die rom-
melmarkt. Op vrijdag wordt de 
markt opgebouwd en op zater-
dag wordt er van 9:00 tot 14:00 
verkocht. Tegelijk met de rom-

         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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melmarkt kunnen bedrijven en 
particulieren voor zichzelf een 
kraam of een grondplaats huren 
op de zomermarkt, die achter de 
hervormde kerk (tegenover het 
Dorpshuis) gehouden wordt.
 
De opbrengst van de rommel-
markt wordt gebruikt voor het 
betaalbaar houden van de mu-
ziekopleidingen voor de jeugd 
(de vereniging betaalt een deel 
van de muziekopleiding) en de 
aanschaf van instrumenten die 
aan leden ter beschikking wor-
den gesteld.
 
Slotconcert muziekvereniging 
DSS
Zondag 7 juli sluit de vereniging 
het muzikale jaar voor de zomer-
vakantie af. Dat doen we dit jaar 
met een concert door alle onder-
delen van de vereniging, te be-
ginnen met een rondgang door 
het dorp door de mars- en show-
band (vroeger: drumfanfare) 

vanaf 12:00 uur. De rondleiding 
eindigt bij de concertlocatie op 
het terrein van de firma Van der 
Post aan het Noordeinde. Daar 
zullen de overige orkesten (in-
clusief de allerkleinsten) vanaf 
12:30 uur hun concerten geven, 
maar worden ook de jubilarissen 
van de vereniging gehuldigd. En 
omdat het tijdens lunchtijd is, 
serveert de vereniging als gast-
heer wat te eten en te drinken.
 
Zomerfeest 2019
Tijdens het zomerfeest 2019 is 
er uiteraard ook bij het Dorps-
huis weer het nodige te beleven. 
Vooruitlopend op het officiële 
programma is er op zondagmid-
dag 28 juli een gezellig terras 
met muzikale omlijsting door 
onder andere DSS en een shan-
tykoor.

Nieuws van DSS

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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Tentenkamp groep 1, 2 en 3

Vrijdag 21 juni 14:00 uur komen 
de kinderen van groep 1 2 en 3 
naar de speeltuin. Snel worden 
alle bedden klaargelegd in het 
clubgebouw en wordt er af-
scheid genomen van de ouders. 
Het tentenkamp kan beginnen. 
Er staat een vreemde machine 
en er loopt een nog vreemdere 
professor rond. Professor Nico 
vraagt aan de kinderen of ze mee 
willen naar de toekomst want 
dat apparaat is een tijdmachine.  
Na wat gerommel aan de knop-
pen gaat de machine schudden 
en komt er een ridder vanuit de 
middeleeuwen uit de machine 

kruipen. Hij vertelt dat de draak 
de prinses heeft gevangen en of 
de kinderen hem willen helpen 
om haar te bevrijden. 

Alle kinderen veranderen in rid-
ders en prinsessen en gaan sa-
men met de ridder en een aantal 
jonkvrouwen op zoek naar de 
sleutel van het slot. Eerst wordt 
er geknutseld en maken ze een 
schild. Hierna kunnen de kin-
deren heerlijk springen op het 
springkussen. 

Na het pannenkoeken eten gin-
gen we spelletjes doen en een 



Juli 2019 13

fotospeurtocht door het dorp. 
Hierbij werden er heel veel sleu-
tels gevonden. Nog even spelen, 
marshmallows roosteren en een 
film kijken en dan naar bed. Om 
middernacht waren alle kinde-
ren in slaap. 

Na een heerlijk ontbijt en nog 
weer even spelen hebben we 
een vuurspuwende draak ge-
knutseld. Na nog weer een aan-
tal spelletjes was het tijd om de 
prinses te bevrijden. Maar niet 1 
van de sleutels paste op het slot 
dus er moest nog een sleutel 
zijn. Deze hing in een boom en ja 

hoor hij paste, en de prinses was 
vrij. 

Om half 11 kwamen de ouders 
hun kinderen weer halen en kon 
de leiding de spullen op gaan rui-
men. Het was een heel gezellig 
kamp met mooi weer en vrolijke 
kinderen.  Bedankt allemaal voor 
het leuke kamp. Op 28 en 29 juni 
hebben de groepen 4 t/m 8 hun 
kamp, maar hier meer over in de 
volgende belangenaar.

Groetjes activiteitenteam van de 
speeltuin.

Tentenkamp groep 1, 2 en 3
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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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Word vriend van de Molenviergang

Waarom zoeken wij vrienden?
De Molenviergang is een prach-
tig monument, uniek in de we-
reld. Maar de onderhoudskos-
ten zijn enorm. Het vervangen 
van een as, de roeden, een wie-
kenkruis: specialistisch werk dat 
zo authentiek mogelijk moet 
worden uitgevoerd. 

Dankzij subsidies uit diverse pot-
jes lukt het met kunst en vlieg-
werk om de molengang in be-
drijf te houden. 

Voorwaarde om subsidie te krij-
gen is, dat de beheerders van de 
Molenviergang Aarlanderveen 
minstens de helft van de kos-
ten zelf bij elkaar brengen. Dat 
is een heel gepuzzel: de conve-
nanthouders, zoals gemeente 
Alphen aan den Rijn de Provincie 
Zuid-Holland en het Hoogheem-
raadschap van Rijnland, dra-
gen bij, maar ook sponsoren en 
vrienden.

Hoe word je vriend van de Mo-
lenviergang?
Als vriend lever je een bijdrage in 
de onderhoudskosten. Door een 
bedrag van € 15,- of meer over te 
maken machtig je ons om één 
keer per jaar zo’n zelfde bedrag 
af te schrijven t.b.v. Stichting 
Molenviergang Aarlanderveen. 
Je kunt de machtiging op ieder 
moment weer intrekken.

Help de Molenviergang en word 
vriend. 

Ga naar: 
www.molenviergangaarlander-
veen.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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Koperweg 15 
2401 LH  Alphen aan den Rijn

Tel. 0172 415 080
Fax 0172 421 242

info@autoservicezwart.nl
www.autoservicezwart.nl

A U T O S E R V I C E

         BETAALBAAR EN BETROUWBAAR

     �����

Onderhoud en reparatie 
Universeel reparatiebedrijf voor alle 
automerken tegen een scherpe prijs

Patrick & Johan Zwart

Speciaal voor inwoners van Aarlanderveen : Gratis haal en brengservice
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Na een schitterend kampioen-
schap van het eerste elftal en 
een mooie dag droog en warm 
weer, was het vrijdag 7 juni weer 
een weekend jeugddag/kamp.
Doordat het weer dit jaar niet 
meezat, moesten we donder-
dagavond als commissie beslui-
ten dat we de tenten niet op 
konden zetten zonder gevaar. 
Dus werd besloten om de kinde-
ren per team in de kleedkamers 
te laten slapen.

Dit werd met gejuich ontvangen 
vrijdagmiddag, dus konden we 
met een gezellige, leuke jeugd-
dag beginnen met als opening, 

wat we al alle jaren als rode draad 
hebben: De penalty rondes. Na-
dat iedereen een penalty had ge-
nomen, konden we gaan eten. 
Ons menu waren overheerlijke 
patatjes, frikadel, kroket en als 
toetje een ijsje. Onder het eten 
werd het buiten steeds droger, 
dus konden we het allergrootste 
springkussen van Noord Europa 
op gaan zetten, deze is 47 meter 
lang!. Alle kinderen stonden na-
tuurlijk te springen om erop te 
kunnen.

Na zo’n 3 kwartier op het grote 
luchtkussen te hebben gespron-
gen, begonnen we met een uit-

Jeugd voetbalkamp S.V.A.
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gebreid hamburgerspel. Dit spel 
bestond uit groepjes die ieder 4 
kaartjes kregen: broodje/sla/ma-
yonaise/ketchup. Op de middel-
cirkel van het voetbalveld stond 
de Mac Donalds, waar heen je 
zonder getikt te worden moest 
proberen je broodje/sla/mayo-
naise/ketchup te brengen. Wie 
het eerst het broodje hamburger 
compleet had, was de winnaar. 
Na het spel konden de kinderen 
weer op het springkussen. Daar-
na was het tijd voor weer een 
penalty ronde. Deze penaltyron-
de werd gedaan met een rook-
machine op de bal en op de kee-
per gericht, dit leverde natuurlijk 
leuke en gekke baleffecten op.                                                                                                                                              

Daarna werd de disco aangezet 
en werd er een schuimkanon 
neergezet. Alle kinderen geno-
ten, heerlijk onder het schuim, 
een schitterend gezicht. 

Na 3 kwartier kreeg de eerste 
puppie voetballer het koud en 
gingen ze onder de douche. 
Daarna volgde er steeds meer 
kinderen. De allerkleinste kre-
gen de pyama aan en konden in 
de kantine nog even een filmpje 
kijken. De grote kinderen trok-
ken na de douche nog even 
de trainingspakken aan voor 
een potje voetbal in het don-
ker. Daarna gingen zij ook rich-
ting de kantine voor een film.                                                                                                                           

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

Jeugd voetbalkamp S.V.A.



Juli 2019 19

De allerkleinsten gingen om 
rond 23 uur met mij mee naar 
de kleedkamer om nog even te 
“keten” te snoepen en om pro-
beren te gaan slapen. Rond 1.30 
uur was alles en iedereen in die-
pe rust en hadden onze nacht-
wakers geen kind meer aan ze.
De volgende ochtend stond 
om 7.30 uur het ontbijt al-
weer klaar, super gemaakt 
door ons keukenpersoneel. 
(aantal moeders die de gehe-
le dag ons van drinken, eten, 
fruit, snoep gingen voorzien)                                                                                                                                        
 Toen iedereen had ontbeten en 
een aantal puppies door hun ou-

ders werden gebracht konden 
we weer beginnen met…. Een 
penalty ronde

Na de penaltyronde wilden de 
kinderen weer graag op het 
luchtkussen, maar door de re-
gen en de enorme wind kregen 
de mannen hem niet stabiel om 
hem op de grond te houden, zo 
ontzettend jammer.

Dus begonnen we met de voet-
balrondes 10 spellen (voet- 
balonderdelen) waarvan we 2 
x 5 spellen per uur deden. Door 
de regenbuien moesten we toch 

Jeugd voetbalkamp S.V.A.
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De dingen goed regelen voor wanneer u dat zelf  

niet meer kunt: een testament kan u en uw  

naasten veel zorg en ellende besparen. Doorgaans  

treedt het pas in werking na uw overlijden, maar  

wat als u door ziekte of een ongeluk niet meer  

in staat bent om zelf te handelen? Wist u dat u  

voor die situatie ook een levenstestament kunt  

opstellen? Wie dan leeft, dan zorgt? Kroes en  

Partners denkt van niet!

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

testament?
Wij zorgen
dat het
bij u leeft
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een aantal keer naar binnen om 
te schuilen. Daar stond dan fruit 
en drinken iedere keer klaar dus 
dat was ook wel lekker.    Maar 
daardoor liep ons tijdschema 
wel in de war, maar dit mocht 
natuurlijk de pret niet drukken 
en uiteindelijk hadden we een 
winnaarsgroep.

Het was groep: WIT        
Begeleidster Maxime Vogel, Syd-
ney Reineveld,          Bram Donker-
voord, Djordy van Gils en Boaz 
v/d Bijl.

Daarna hadden we nog 1 penal-
tyronde, van iedere voetbalteam 
was er een winnaar: 
Puppies Hessel v/d Bijl
Jo9 Levi Wijfje
Jo 11 Sydney Reineveld
Jo13 Tren de Groot

Deze winnaars speelden nog 
een keer de finale en deze werd 
gewonnen door: Levi Wijfje    

Hij mag zich het hele jaar penalty 
winnaar noemen van de jeugd en 
mocht de wisseltrofee voor een 
jaar mee naar huis nemen. Een 
leuke bijkomstigheid: zijn vader 
Jordi Wijfje staat ook op de wis-
selbeker, dus voor het eerst in 
de geschiedenis staan vader en 
zoon nu op de trofee.

Na de finale worden de prijzen 
uitgereikt en kreeg ieder kind 
een aandenken nl. een baseball 
cap met het logo van S.V. Aarlan-
derveen en een medaille.

Het was dus weer een geslaagde 
dag en nacht dit jaar ondanks 
het mindere weer.

p.s: Wij konden het eten, drin-
ken, luchtkussen huren, prijzen 
kopen en shirts per groep uitde-
len door een heleboel sponsors 
vanuit Aarlanderveen.

Super, super bedankt.

Op naar volgend jaar. 
Yvonne

Jeugd voetbalkamp S.V.A.
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Zomerfeest Aarlanderveen

Programma Zomerfeest
Maandag 29 juli 

10.00-12.00 uur Fietstocht 
vertrek Café Het Oude Rechthuis
Leeftijd: vanaf 12 jaar (of onder 

begeleiding)

10.00-12.00 uur Vossenjacht
Waar: Café Het Oude Rechthuis
Leeftijd: jonge kinderen (onder 

begeleiding)

18.45 uur Poldervolleybal 
Activiteitenterrein Kerkvaartsweg, 

Leeftijd: vanaf 16 jaar

19.30 uur Zomerfeest, Dorpshuis
Leeftijd: vanaf 65 jaar

20.00 uur Aanvang Kermis

Dinsdag 30 juli 
8.30 uur Reveille 

9.30 uur Kleedjesmarkt
Kerkplein, tot 15 jaar

9.30-13.00 uur Ambachten markt 
Rond de NH-Kerk en langs de 

Dorpsstraat

11:00 Kindertheater
Stationsstraat

Aansluitend 
Pannekoeken versieren

Stationsstraat, alle kinderen t/m 
basisschoolleeftijd

14:00 uur Prutrace
Activiteitenterrein, t/m 15 jaar

Schoenen verplicht!

14:00 uur Vrij Buikglijden vanaf de 
dijk en springkussen

Activiteitenterrein, basisschoolkin-
deren

18:30 uur Kinderdisco
Zaal Vergeer, t/m 12 jaar

19:30 uur Kuipsteken
Activiteitenterrein, vanaf 16 jaar

Woensdag 1 augustus
09.00 uur Presentatie van de 

deelnemende tractoren
Kerkvaartsweg

9:30 uur Ringsteken met  
tractoren

Kerkvaartsweg, vanaf 16 jaar

14:00 uur Prutrace
Activiteitenterrein, vanaf 16 jaar

Schoenen verplicht!

14:00 uur Kinderspelen
Activiteitenterrein, t/m basis-

schoolkinderen

14:00 uur Pétanque
Kerkplein, alle leeftijden

19:30 uur Stoelendans 
Dorpsstraat, vanaf 16 jaar
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Interview met Anna den Hengst 
door Patricia de Sain-Innemee

Het doorgeefstokje heeft Mari-
nel aan u doorgegeven met de 
vraag: “Ik zou wel wat meer van 
je leven willen weten”.

Vertel eens iets over jezelf: 
Ik ben geboren in het ziekenhuis 
in Leiden, als Anneke van Kool-
bergen (1937). Ik heb altijd ver-
schillende namen gehad, zoals 
An, Ank, Anne en mijn man Jan 
zegt Anna. De kinderen noemen 
me Dirk. Als tieners vonden de 
kinderen het stoer om naampjes 
te geven en ik heb deze naam 
nog steeds. Mijn oma heette 

Anna, Elizabeth, Ida, mijn vader 
vond Ida niet mooi, dus zo is het 
Anneke geworden. Onze oudste 
kleindochter heet weer Anna.

Waar kom je vandaan en wat heb 
je zoal gedaan?
Van jongs af aan heb ik in Boskoop 
gewoond. Na de Ulo in Boskoop 
heb ik in Den Haag bij Schoevers 
een opleiding gedaan tot Steno 
correspondente in Frans, Duits, 
Engels en Nederlands. Steno heb 
ik nauwelijks gebruikt want dat 
was snel achterhaald. Mijn vader 
had zoals veel mensen in Bos-
koop een export boomkwekerij 
en toen ik van Schoevers-diploma 
gehaald had, wilde hij graag dat 

Het doorgeef stokje, Anna den Hengst
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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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ik bij hem op kantoor kwam. Daar 
heb ik zeven jaar gewerkt. Mijn 
vader had handel op Engeland en 
Zweden en daarom ben ik op de 
tuinbouwschool in Boskoop in de 
avonduren Zweeds gaan leren. 
Ik was toe aan wat anders en zo 
kon ik bij een handelsrelatie van 
mijn vader op kantoor in Zwe-
den beginnen. Inmiddels had ik 
Jan ontmoet. Eigenlijk was ik van 
plan langer in Zweden te blijven 
maar ja, zoals dat gaat ben ik na 
een half jaar terug gegaan naar 
Jan. Ik was toen 24 jaar.

Waar heb je Jan ontmoet?
Jan en ik zaten op de zelfde 
school maar ik was 3 jaar jonger. 
Dus ik kende wel zijn jongere 
broers maar kende Jan zelf toen 
niet. Jan heeft eerst in Rhodesië 
(tegenwoordig heet dat Zimbab-
we) en daarna een paar jaar in 
Keulen gewoond om de fotogra-
fen opleiding te doen. We heb-
ben elkaar pas ontmoet in 1960 
op een feestje bij Florida. Wel 
heb ik nog een oude schoolfoto 
van 17 april 1947 van de gemeen-
teschool waar we alle twee op 
staan.

Wat ben je toen gaan doen?
Na Zweden heb ik bij het LUMC 
gewerkt op de loonadministratie. 
Daarna op een chique kantoor 

in Den Haag dat apparatuur aan 
Indonesië leverde. Dat heb ik ge-
daan tot drie maanden voor onze 
dochter Sylvia geboren werd. Als 
ik terug kijk was het werk bij mijn 
vader het meest afwisselend. We 
hadden met veel buitenlandse 
bedrijven te maken en ik deed zo 
ongeveer de hele administratie 
van de inkoop, factureren tot de 
loonadministratie. Dat kwam la-
ter goed van pas voor het 1-mans-
bedrijf van Jan. Daar heb ik (tot 
nu toe) altijd ook alle administra-
tie gedaan.

Waar kennen we je verder mo-
gelijk van? 
We wonen hier op Noordeinde 
17a nu 48 jaar, dus wellicht van 
het straatbeeld. Gauw nadat we 
naar hier zijn gekomen heb ik mij 
opgegeven voor een functie bij 
de afdeling van de Zonnebloem. 
Mieke Herr en Jo Oosterman, 
de moeder van Danny, hadden 
het opgericht. Op de kleuter-
school aan de overkant maakte 
juffrouw Thea met de kleuters 
palmpaasstokken met versnape-
ringen en die bracht ze naar de 
armenwerf hier tegenover. Daar 
waren woninkjes waar bejaarden 
woonden. Juffrouw Thea en Nel 
Oerlemans waren ook  bij de or-
ganisatie en met elkaar hebben 
we een regionale afdeling Zon-

Het doorgeef stokje, Anna den Hengst
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nebloem opgericht. Niet veel la-
ter kwamen Alie de Vries en Theo 
Leliveld erbij.

Hoe ging dat in die tijd?
Er was weinig geld en we impro-
viseerden veel. Met sinterklaas-
feest werd  bijvoorbeeld aan de 
dorpelingen gevraagd een pakje 
te maken en bij een winkel in te le-
veren en dat liep goed. We werk-
ten met nummers. Je maakt een 
pakje voor bijvoorbeeld nummer 
3 en het bestuur wist dan voor 
wie het bestemd was. Tegen 5/12 
werd het rondgebracht door Sint 

(Joop van Zijll). Samen met de 
zwarte Pieten, Jan van Egmond 
en Gerrit van der Bijl. We hadden 
soms wel meer dan 20 pakjes die 
dan werden bezorgd. Als bestuur 
bezochten we veel oude en zieke 
mensen in het dorp en zo wisten 
we wie wat extra nodig hadden. 
In die tijd kende je iedereen in het 
dorp. Je kwam eveneens voor 
collectes en loten langs de deur. 
Met de bestuursfunctie ben ik 
gestopt toen mijn moeder en 
schoonmoeder meer hulp nodig 
hadden.

Het doorgeef stokje, Anna den Hengst

Jan hier links en Anna rechts afgebeeld
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Hoe was jouw jeugd? 
De oorlog heb ik bewust meege-
maakt. Ik was de oudste en na mij 
zijn nog 5 kinderen geboren. Om-
dat mijn vader bang was om bij 
de razzia’s opgepakt te worden 
en mijn moeder met de kinderen 
zat, moest ik als oudste van toen 
6 tot 7 jaar, voor schooltijd al 
naar de boer om melk te halen. Ik 
herinner me nog goed de Duitse 
soldaten die in het kantoor van 
mijn vader sliepen en in de pak-
loods stonden hun paarden. 

Wij woonden vlak bij het spoor 
dat regelmatig gebombardeerd 
werd en we hoorden ook het 
vliegtuiggeweld. Dat was een 
hele beangstigende tijd vooral 
ook als er weer eens razzia’s in 
huis waren. Mijn vader kroop 
dan onder de keukenvloer en wij 
moesten heel stil zijn. Zijn fiets 
en auto zijn ingepikt maar mijn 
vader hebben ze gelukkig nooit 
te pakken gekregen. Een paar 
weken voor de oorlog afliep is 
een broertje van anderhalf over-
leden. Daarna zijn er nog twee 
meisjes geboren. Mijn jongste 
zusje is overleden toen ze 40 was. 
Mijn vader was toen al overleden 
(met 59 jaar, ik was toen net 31). 
Dat waren hele ingrijpende jaren 
voor de familie.

Wat doe je nu zoal? 
Tot een paar jaar terug deed 
ik met Els Leune werk voor de 
Stichting Weidevogelbescher-
ming. Vroeg in het voorjaar nes-
ten afbakenen en bijhouden hoe-
veel eieren er gelegd werden, 
welk soort vogel en of alles zon-
der predatie (=niet opgegeten) 
uitgekomen was. Ik heb daar 
goede herinneringen aan. Gewel-
dig om door de weilanden te lo-
pen en die jonge kuikens te zien. 
Dat was echt een heerlijke erva-
ring. We zijn gestopt omdat een 
boer met trekker of quad veel 
sneller een nest vindt en vogels 
daar meer aan gewend zijn dan 
wanneer wij als ‘vreemde vogels’ 
door het land lopen. Ook werken 
Jan en ik al ruim tien jaar als vrij-
williger mee aan het onderhoud 
van de “Oude begraafplaats” te 
Boskoop.

Heb je verder nog hobby’s?
Ik heb altijd veel met bloemen 
gewerkt. Omdat ik graag bloe-
mist wilde worden heb ik de 
bloemistenopleiding gevolgd. 
Dat leek mij leuker dan op kan-
toor. Maar ja, ik moest als leer-
ling beginnen en het salaris was 
laag. Terwijl ik goed verdiende 
op kantoor en  bovendien had-
den we trouwplannen dus het 
bloemenwerk is altijd een hobby 

Het doorgeef stokje, Anna den Hengst
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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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gebleven. In Aarlanderveen had-
den we ineens veel land en toen 
heb ik getracht droogbloemen 
te kweken om daar boeketten 
van te steken.  Maar dat viel te-
gen. Ik had te weinig soorten en 
soms een regenbui die alles te-
niet deed en we hadden nog een 
schoorsteenbrand. De zolder 
hing vol met bloemen maar die 
zijn toen door de brandweer ver-
wijderd omdat de schoorsteen 
door de brand op barsten stond. 
Op advies van mijn man Jan (die 
zich met heel veel moeite buiten 
dit interview houdt terwijl die 
zoveel te vertellen heeft), ben ik 
bloemen gaan persen. Ik plukte 
in mei voor het maaien uit, bloe-
men uit de berm en mocht bij een 
vaste plantenkweker in Boskoop 
bloemen plukken. Ik arrangeerde 
dat in schilderijtjes en kaarten en 
er is een boekje van verschenen. 
In die tijd waren er opdrachten 
voor. Echter van het priegelwerk 
kreeg ik hoofd- en nekpijn dus 
moest ik er helaas mee stoppen. 
Ik heb wel, en daar werk ik nog 
steeds aan, een herbarium van 
alle bomen, planten en grassen 
die op ons eigen terrein voorko-
men. 

Wat weten we nog niet van je? 
Ik ben erg geïnteresseerd in ge-
nealogie. Ook hier heb ik een 

cursus voor gevolgd. Je komt 
dan veel over je voorouders te 
weten. Verder vind ik renoveren 
leuk werk. Oude verwaarloosde 
spullen zo opknappen dat ze 
weer een nieuw leven krijgen, bij-
voorbeeld kastjes, tafeltjes, stoe-
len en zelfs een hutkoffer van 
mijn grootvader. Dan verzamel ik 
nog veel aardewerk en porselein. 
De hele kelder en diverse kasten 
staan er vol mee. Toen we in Alp-
hen woonden deed ik een cursus 
pottenbakken, vlak bij school van 
de kinderen, die kwamen me na 
schooltijd ophalen en dan moch-
ten ze ook nog even mee kleien.

Waar ben je het meest trots op? 
Op mijn familie en kleinkinderen 
en op wat Jan bereikt heeft als 
fotograaf. Bovendien ben ik trots 
op Aarlanderveen en de Aarlan-
derveners. In de jaren dat we 
hier wonen hebben we behalve 
goede buren ook een fijne ken-
nissenkring opgebouwd en leer 
je de dorpsgenoten kennen. Wat 
ik fijn vind is dat de onderlinge 
genegenheid groot is. Respect 
heb ik voor onze huisartsen-
praktijk en voor alle vrijwilligers 
die zich inzetten voor ons dorp. 
Het Aarlanderveens archief, de 
belangenvereniging, de vrijwil-
lige brandweer, DSS met bijvoor-
beeld de rommelmarkt en wat te 

Het doorgeef stokje, Anna den Hengst
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denken van altijd weer oud papier 
op te halen.  En hoelang doen ze 
dat al? Al meer dan 40 jaar. En na-
tuurlijk de Oranjevereniging met 
al haar evenementen, enz enz. En 
niet te vergeten de collectanten. 
Al die vrijwilligers houden ons 
dorp levendig en die moeten we 
in ere houden.

Omschrijf Aarlanderveen in 
jouw kernwoorden:
Waar ik ook vandaan kom, lo-
pend, op de fiets of met de auto 
en ik zie in het groen de lintbe-
bouwing op me afkomen, dan 
denk ik, nou dat ik daar mag wo-
nen.

Hoe zijn jullie in Aarlanderveen 
terechtgekomen?
In september 1962 zijn we ge-
trouwd en was er ook al woning-
gebrek alom. We zijn toen op een 
woonboot gaan wonen aan de 
Hoorn in Alphen ad Rijn. De boot 
was van veel gemakken voorzien 
en we hadden er een tuin. Alleen 
stonden we wel eens in de dou-
che met onze voeten in het Rijn-
water. Als een vrachtschip het 
water wegzoog en weer terug 
gaf. Helaas werd onze ligplaats 
verkocht. We vonden een nieu-
we ligplaats bij de Bonte Paal, 
richting Hazerswoude. Voor win-
kels en voor een  school vonden 

we dat wel erg ver van Alphen. 
Bovendien was Jan als fotograaf 
net voor zichzelf begonnen en 
had een kelder in een flatgebouw 
gehuurd. Hij had in de kelder een 
donkere kamer en atelier inge-
richt. Als woning hebben we toen 
een huis in de Raadhuisstraat ge-
kocht. Het huis had achterstallig 
onderhoud en we hadden een 
10-jarig renovatieplan bedacht. 
De leegstaande schuur achter 
het huis zou worden verbouwd 
tot studio. Het plan lag klaar en 
werd goedgekeurd. Alleen moest 
vanwege brandgevaar, want het 
hoorde bij het centrum, alles van 
steen gebouwd worden. We za-
ten dan tot de Rijn in het steen 
en dat zou wel een heel duur kos-
tenplaatje worden. We hebben 
toen veel gezocht naar een loca-
tie met veel groen.  Voor Jan zijn 
werk waren we min of meer aan 
deze regio gebonden. 

Uiteindelijk kregen we een tip 
over dit huis in Aarlanderveen, 
met de mooie naam “Moeders 
wens”. Het stond al een half jaar 
te koop. Het stukje weiland ach-
ter het huis was van een buurman 
te koop, daar konden we een stu-
dio bouwen en nu van hout, dus 
betaalbaar.

Jullie hadden toen ineens wel 

Het doorgeef stokje, Anna den Hengst
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veel land, wat daarmee te doen?
In die tijd gaf Staatsbosbeheer 
subsidie voor het aanplanten 
van griefhoutbosjes. Deze bos-
jes verdwenen uit het landschap 
want ze hadden geen functie 
meer voor bezems en bonensta-
ken. We hebben toen in samen-
werking met Staatsbosbeheer 
bomen geplant. Er werd voor-
geschreven dat het inheemse 
soorten moesten zijn. We kregen 
ook controles en een cijfer toe-
gekend. Meestal een 7 soms een 
8 voor het onderhoud. De grond 
was rijk, de boompjes groeiden 
maar het gras nog harder. Dus 
veel werk, maar voor de kinde-
ren ook wel erg leuk speelterrein 
en dat vinden de (klein-)kinderen 
nog steeds. 

Toen de Kruiswoning verkocht 
werd en het land dat er bij hoor-
de door meerdere boeren werd 
aangekocht, hebben we van 
boer van Egmond het geriefhout-
bosje in de polder overgenomen. 
Het was al heel oud maar toen 
erg verwaarloosd. Een enthousi-
aste leraar van onze zoon Wou-
ter, die toen in 5 Vwo zat, bood 
aan dit met de hele klas te komen 
schoonmaken. Van die klas is een 
vaste groep overgebleven en die 
komen al meer dan 35 jaar elk jaar 
in januari voor het onderhoud. 

We zijn dan met zo’n 30 mensen. 
Partners, en kinderen komen ook 
al mee. Het hele huis zit dan vol 
gezelligheid. Het bosje is nu van 
onze kinderen dus dit gaat hope-
lijk nog lang door.

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?
Helaas ben ik dat niet want dan 
zou ik er net als de belangenver-
eniging alles aan doen om met de 
provincie de N231 dorpsvriende-
lijker en vooral veiliger te maken. 
Want er wordt veel te hard door  
het centrum gereden. Ik zou ze-
bra’s, stoplichten of een flitspaal 
plaatsen, zodat ook ouderen, 
kinderen en fietsers veilig over 
kunnen steken. Een boomchi-
rurg zou ik willen aanstellen voor 
het behoud van de Essen in het 
Noordeinde. Tot slot zou ik wat 
doen aan de vervuiling in de ber-
men door hondenpoep. Ik zou 
aan de punten die de Belangen-
aar al eerder heeft genoemd nog 
willen toevoegen dat  anders de 
bermplanten verdwijnen, want 
die hebben schrale grond nodig 
en door verrijking door poep res-
teren straks alleen nog brandne-
tels en riet.

Het doorgeef stokje, Anna den Hengst
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Huishoudelijke hulp gezocht
Wij zoeken een huishoudelijke hulp voor een 4 uur in 
de week. Weet u iemand die wellicht geïnteresseerd is 
of bent u zelf geïnteresseerd, dan horen wij dat graag.

Bastiaan van Gils
0650126210

Collecte Epilepsie 2019
De collecte voor het Nationaal Epilepsie Fonds - De Macht van het 
Kleine, gehouden in de week van  3 juni t/m 8 juni  2017 heeft in Aar-
landerveen dit jaar een mooi bedrag van € 821,53 opgebracht. De op-
brengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, 
voorlichtingsactiviteiten: het organiseren van begeleide vakanties 
voor mensen met epilepsie en individuele hulp. Wij bedanken u har-
telijk voor u bijdrage. 
En collectanten, hartelijk dank voor jullie goede inzet.
                                        
Namens de organisatie,
Evelien van Dolder

Ingezonden Berichten

Het doorgeef stokje, Anna den Hengst

Wat mag er niet veranderen/wil 
je behouden:
De boerderijen. Prachtig zoals 
deze gerenoveerd worden en 
de schuren omgebouwd wor-
den tot woningen.  Het levert 
kansen voor woningzoekenden, 
met behoud van het karakter van 
het dorp en de polder. Zeker de 
doorkijkjes die nog overgebleven 
zijn in het dorp behouden. Dan 
een strakker beleid voor de wo-
ningbouw die nog gerealiseerd 
moet worden. Je voorkomt daar-

mee dat daar lukraak gebouwd 
wordt en zo kun je ook de infra-
structuur in de hand houden.

Aan wie geef jij het stokje 
door en met welke vraag? 
Aan Hugo Stapper, we vroegen 
ons wel eens af wie woont er 
toch in dat huis hier verderop. 
Inmiddels is hij niet meer uit ons 
leven weg te denken. Ik vraag me 
af “hoe denkt hij over het dorp?”
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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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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




