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Vrijdag 25 september
Kinderbingo in de speeltuin van 
18.30 tot 20.00 uur.

Woensdag 14 oktober
Knutselmiddag in de speeltuin 
van 14.30 tot 16.00 uur.

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 23 september
Woensdag 7 oktober

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 10 oktober

Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 28 september

Bestuursvergadering
Maandag 23 september

Redactievergadering
Woensdag 30 september

Agenda

Jaarvergadering Belangenvereniging
Maandag 28 September, Oude Rechthuis, 

aanvang 20.00 uur.

Aanmelden verplicht via: secretariaat@bvaarlanderveen.nl

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

bij een overlijden bén ik er voor u

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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Griepprikken
De griepvaccins worden op 5 no-
vember op de praktijk bezorgd.
Patiënten die tot de risicogroep 
behoren zullen een uitnodiging 
krijgen voor het spreekuur op 
dinsdagavond 10 november tus-
sen 18.00-20.00 uur en op vrij-
dagmiddag 13 november  van 
15.00-17.00 uur.

Door de verbouwing en de Co-
rona maatregelen geven we 
griepprikken op beide dagen in 
de kerk van de Hervormde Ge-
meente Aarlanderveen, Dorps-
straat 38.

Verbouwing
Vanaf maandag 7 september a.s. 
wordt de praktijk verbouwd.

Tijdens de verbouwing, die naar 
verwachting tot half december 
gaat duren, doen we spreekuur 
in de portocabins in de tuin van 
de praktijk.

De ruimte is beperkt, wij vragen 
uw medewerking om ondanks 
deze beperking de Corona maat-
regelen toch in acht te nemen. 
Kom dus niet met meer perso-
nen naar de praktijk dan voor de 
afspraak noodzakelijk is. We zul-
len er als team alles aan doen om 
de overlast tot een minimum te 
beperken en kijken uit naar een 
geheel verbouwde praktijk.

Voor actuele informatie verwij-
zen wij naar onze website: www.
huisartsenpraktijkaarlanderveen.
nl

Bericht van onze huisarts
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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

         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: info@deblijdewereld.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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Ziekte van Annette
Annette Hijman, onze BVA se-
cretaresse, is getroffen door een 
ernstige hersenbloeding tijdens 
vakantie in Oostenrijk. Zij ligt 
nog in coma in het ziekenhuis en 
haar vooruitzichten zijn helaas 
erg ongunstig. Wij wensen Ro-
bert en Rick heel veel sterkte in 
deze moeilijke omstandigheden.

Speelbos
Het Speelbos, aan de van Dam-
straat, wordt op vrijdag  25 sep-
tember officieel geopend. De 
nieuwe speeltoestellen, gesub-
sidieerd door  de Rotary Alphen 
en Woubrugge zullen dan zijn 
geïnstalleerd.

Samen Kokkerellen, Samen 
smullen
Vindt op donderdag 10 septem-
ber plaats in zaal Vergeer in 
plaats van de eerste vrijdag in 
het Dorpshuis. Deelnemers zijn 
uitgenodigd. Het is fijn dat onze 
deelnemers elkaar weer kunnen 
ontmoeten. Helaas kunnen onze 
vrijwilligers niet in de keuken ko-
ken in verband met corona.

Algemene Leden Vergadering 
van de BVA
De algemene ledenver-
gadering vindt plaats op 
maandag 28 september om 

20.00 uur in zaal Vergeer 
(ter vervanging van de eerder 
geplande vergadering  op 28 
maart). U kunt zich nog aanmel-
den middels een telefoontje aan 
Herman of een mail aan secreta-
riaat@bvaarlanderveen.nl.

Agenda:
1. Ingekomen stukken inzake 

deze vergadering 
2. Notulen vorige vergadering 

en verslag Secretaris  
3. Aanpassing bestuur:  voor-

stellen  van Maries Koole als 
penningmeester,  vacature 
Wonen en Secretariaat 

4. Verslag portefeuille wijkbe-
heer

5. Verslag portefeuille wonen
6. Verslag penningmeester en 

verslag kascommissie
7. Afscheid van Jordi als por-

tefeuille beheerder Woning-
bouw

8. Pauze
9. Status Woningbouwplannen 

Aarlanderveen
10. Democratisering in Wijken 

en Kernen. (hoe democra-
tisch is de BVA)

Namens het Bestuur
Herman de Jong

Van de bestuurstafel
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Je staat er gelukkig niet de hele dag bij stil. Maar 
weet jij wat je moet doen wanneer je iemand 
bewusteloos vindt? En wat is een shock eigenlijk? 
Wat doe je als iemand allergisch is voor een 
wespensteek? Of er wordt iemand voor je neus 
aangereden… 

BEHAAL JE EHBO DIPLOMA 
WE STARTEN OP:  
17 SEPTEMBER 2020 
 
Tijdens de cursus wordt de lesstof uit het Oranje Kruis boekje 
behandeld en na afloop van de cursus wordt een examen afgenomen 
waarbij aandacht besteed wordt aan de theorie uit het boekje en het 
geleerde in de praktijk (zoals verbanden, stabiele zijligging, beademen 
en reanimatie). Als dit examen goed afgelegd wordt, ontvangt de 
cursist het officiële EHBO-diploma. 

De startdatum is nog even onder voorbehoud van de ontwikkelingen 
omtrent de coronamaatregelen en voldoende deelname. 

Geef je op via: info@ehboaarlanderveen.nl 
Prijs: 160,- euro per persoon 
Tijd: ongeveer 10 donderdagavonden 
Locatie: ‘De Jeugdhaven’ in Aarlanderveen

 

 

Een reanimatie: Weet 
jij wat je moet doen? 

____ 

Je ziet ze overal: 
AED’s maar kun je er 

ook wat mee? 

____ 

Hoe weet je of iemand 
iets gebroken heeft? 

____ 

Moet je nou wel of 
niet 112 bellen? 

____ 

Hoe behandel je 
eigenlijk een 
brandwond? 

EHBO VERENIGING 
AARLANDERVEEN 

Dorpstraat 24, 
2445 AN 

Aarlanderveen 
In ‘De Jeugdhaven’ 

www.ehboaarlanderveen.nl 
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Muzieklessen 2020 / 2021

Vanaf oktober start muziekver-
eniging Door Samenwerking 
Sterk (D.S.S.) weer met een cur-
sus Algemene Muzikale Vorming 
(AMV) en is het mogelijk om 
proeflessen te volgen op een 
blaas- of slagwerkinstrument. 
Uiteraard alles volgens de ge-
stelde coronaregels waarvoor 
de nodige maatregelen geno-
men worden en de 1,5 meter 
gewaarborgd kan worden als dit 
vereist is.

Algemene Muzikale Vorming 
2020 - 2021
Tijdens de lessen AMV maakt uw 
kind kennis met allerlei muzikale 
begrippen. De eerste beginselen 
van het notenschrift komen aan 
de orde en worden in praktijk ge-
bracht met behulp van de blok-
fluit. Allerlei muzikale onderwer-
pen zoals maat, ritme, vorm, 
bewegen en melodie worden 
op een speelse manier behan-

deld. Door middel van zingen, 
klappen en een instrument te 
bespelen wordt de interesse van 
uw kind voor muziek vergroot 
en ontwikkeld. De cursus AMV 
is bedoeld voor kinderen in de 
leeftijd van 6 tot 8 jaar (groep 4 
en 5). De AMV-cursus duurt een 
jaar van oktober 2020 t/m juli 
2021. Tijdens deze cursus zullen 
de kinderen ook een aantal keer 
optreden om te laten horen wat 
ze allemaal geleerd hebben.

De AMV docente is Daniëlle 
Kreb. Daniëlle heeft de PABO 
opleiding met als specialisatie 
muziek succesvol afgerond. Ze 
is tevens muzikant bij muziek-
vereniging Door Samenwerking 
Sterk uit Aarlanderveen.

Tijdens de cursus wordt gewerkt 
in kleine groepen (2-5 kinderen 
per groep). De lessen worden 
wekelijks gegeven in groepjes 
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op dinsdagmiddag tussen 15.30 
en 17.00 uur. De lessen worden 
gegeven in het Dorpshuis te Aar-
landerveen.

De kosten voor deze cursus be-
dragen € 140,00 (34 lessen). De 
blokfluit en de muziekboeken 
worden door D.S.S. geregeld 
(bruikleen). Uiteraard mogen de 
kinderen ook een eigen blokfluit 
gebruiken.

Voor aanmelding kunt u een in-
schrijfformulier aanvragen op 
het volgende e-mailadres: secre-
taris@doorsamenwerkingsterk.
nl

Proeflessen op een blaas- of 
slagwerkinstrument
Heeft u, of uw zoon of dochter 
(8 jaar of ouder) interesse om 
een muziekinstrument te gaan 
spelen? Dan bent u bij D.S.S. 
aan het goede adres. Vanaf ok-
tober a.s. starten we weer met 
proeflessen op een blaasinstru-
ment (bugel / cornet / trompet / 
trombone  / bariton/euphonium 
/ hoorn / saxofoon) of op een 
slagwerkinstrument (trommel / 
drumstel / xylofoon).

De proeflessen bestaan uit 10 
individuele muzieklessen van 25 

minuten of duo-lessen van 50 
minuten. Het instrument en het 
lesmateriaal wordt door D.S.S. 
ter beschikking gesteld. De les-
sen worden gegeven door afge-
studeerde conservatorium muzi-
kanten met een ruime ervaring 
in de muziek.

De muzieklessen op een blaasin-
strument worden gegeven in het 
Dorpshuis en de slagwerklessen 
worden gegeven in de lesstu-
dio van onze slagwerkdocent in 
Zwammerdam.

De kosten voor deze proeflessen 
bedragen € 80,00. Voor meer in-
formatie over de lesdagen, an-
dere vragen of een inschrijffor-
mulier kunt u contact opnemen 
met Vivian Zevenhoven op het 
volgende e-mailadres: secreta-
ris@doorsamenwerkingsterk.nl

Voor zowel de AMV-lessen als 
de proeflessen geldt dat de aan-
melding voor 23 september 2020 
binnen moet zijn.

Muzieklessen 2020 / 2021
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De vakmensen voor al uw
installaties van water, gas
sanitair, dak- en zinkwerk.
Maar ook complete instal-
laties van woonhuizen en 
natuurlijk ook aanleg en 
onderhoud van CV instal-
laties.

Voor informatie:
gebr.hoogervorst@hotmail.nl
06-55162893 / 06-55817334
www.gebr-hoogervorst.nl
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Informatieavond dorpsbelang

Beste Aarlanderveeners,
 
De Hervormde Gemeente is 
voornemens om de jeugdhaven 
en de twee achterliggende hui-
zen te vervangen voor nieuw-
bouw.

De bouwcommissie van de kerk 
wil aan belangstellende en om-
wonende deze plannen presen-

teren op een informatieavond 
welke gehouden wordt op D.V. 
vrijdag 2 oktober aanvang 20.00  
uur in de kerkzaal van de Her-
vormde kerk.

In verband met de benodigde 
ruimte verzoeken wij uw aanwe-
zigheid van te voren te reserve-
ren Bij dhr. L. Konijn via Info@
konijn-timmerwerken.nl

Corona en klaverjassen

Met de nu geldende regelgeving 
omtrent de hoeveelheid perso-
nen op een beperkt aantal vier-
kante meters is het niet mogelijk 
om kaartavonden in de voetbal-
kantine te houden.

We hebben daarom helaas 
moeten besluiten om tot en 
met november 2020 deze ac-
tiviteit op te schorten.

Natuurlijk blijven we de ont-
wikkelingen in deze nauw-
lettend volgen en we hopen, 
mogelijk in december a.s., 
nog dit jaar een doorstart te 
kunnen maken. 

In de Belangenaar van december 
a.s. zullen we u uitsluitsel geven 
hoe we verder zullen gaan.

De klaverjascommissie van voet-
balvereniging S.V.A.
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Terugblik

Terugblik op de activiteiten van  
25 juli 2020 als vervanging van 
het jaarlijkse Zomerfeest

De dag begon om 9.00 uur met 
het rondbrengen van orchi- 
deeën naar de bezoekers van 
de  ouderenavond tijdens het 
zomerfeest, omdat ze dit jaar de 
traditionele bingo en gezellig-
heid moesten missen.

Om toch nog een beetje feeste-
lijke sfeer te creëren gebeurde 
dit onder begeleiding van een 
draaiorgel door heel Aarlander-
veen. 

Ondertussen waren veel kinde-
ren al druk bezig met de puzzel-
tocht op zoek naar de benodig-
de letters voor het samenstellen 
van de gevraagde zin. We heb-
ben hiervan ruim 40 inzendingen 
ontvangen, met allemaal de juis-
te oplossing!

En de oplossing was: “Geen zo-
merfeest dit jaar maar lekker 
puzzelen met elkaar” 

Alle  deelnemers hebben hier-
voor een traktatie ontvangen. 

Ook werden er volop, prachtig 
bewerkte, kleurplaten ingele-
verd. De prijswinnaars hiervan 
waren :
• Kysa de Goey    

(groep 9 t/m 12 jaar)
• Sophie van Egmond   

(groep 5 t/m 8 jaar)
• Josien Visser  

(groep 0 t/m 4 jaar)
Zij hebben als prijs een vakantie-
boek ontvangen.

En dan, tussen 19.00 en 23.00 
uur, de “ Malle Wieken Dorps-
quiz ”…….. dat was een behoor-
lijk succes met ruim 150 deelne-
mers verdeeld over 27 teams. 
Het was, zoals wij hoorden, voor 
iedereen in de teams  keihard 

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



September 2020 15

Terugblik

werken om op tijd klaar te zijn  
maar ook heel veel plezier!                                          

Voor herhaling vatbaar ……!

De 3 winnende teams waren:
• 1e prijs Vriendinnetjes uit de 

polder 1419 punten
• 2e prijs Kwisut 1294 punten
• 3e prijs 52*8”NB, 4*44”OL 

1275 punten

De prijzen  voor deze 3 winnen-
de teams waren respectievelijk:  
een tegoedbon voor een fluis-

terboottocht vanaf camping 
Zuideinde, een tegoedbon te 
besteden bij het Oude Rechthuis 
en een tegoedbon te besteden 
bij de  snackwagen van  Marie.

Wij danken hierbij iedereen voor 
de enthousiaste deelname, de 
medewerking en de sponsoring 
en we hopen volgend jaar het 
Zomerfeest weer als vanouds te 
kunnen organiseren. 

Met vriendelijke groet 
Het Oranje comité

Op vrijdag 25 september is er 
een kinderbingo van 18.30 t/m 
20.00 uur. Leden €2,50  en niet 
leden €3,00 Hiervoor krijg je li-
monade, 1 snoepje en een zak-
je chips en natuurlijk 4 b i n g o 
kaartjes. I.v.m  het co-
rona beleid graag (in-
dien nodig) 1 ouder 
als begeleiding van uw 
kind(eren).

Op woensdag 14 ok-
tober is er weer een 
knutselmiddag in 
de speeltuin. We beginnen om 
14.30 t/m 16.00 uur. Leden €2,00 

en niet leden €2,50. Kom je ook 
weer?

Groeten van het kernactiviteiten-
team.

Speeltuin nieuws



16 September 2020

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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Nieuws: Collecteweek 2020

In de week van 30 augustus 2020 
tot en met 5 september 2020 is 
de 71e collecteweek van KWF 
Kankerbestrijding. 

Toen KWF Kankerbestrijding in 
1949 werd opgericht waren de 
vooruitzichten voor kankerpa-
tiënten uiterst somber. Vijf jaar 
na de diagnose was nog slechts 
een kwart van hen in leven. In-
middels is dat aantal gestegen 
tot gemiddeld twee derde van 
de patiënten. Een hoopvolle tus-
senstand die mede mogelijk is 
gemaakt dankzij de gulle giften 
van alle donateurs. 

Maar daarmee is het werk van 
KWF anno 2020 nog niet af. 
Voortschrijdend inzicht werpt 
nieuwe uitdagingen op. Hoe be-
vorderen we een goede kwali-
teit van leven voor het groeiend 
aantal mensen dat kanker heeft 
gehad? Hoe kunnen we zorgen 
dat ook patiënten met een zeld-
zame vorm van kanker betere 
behandelingen krijgen? En als 
voorkomen beter is dan gene-
zen: hoe kunnen we kanker dan 
het beste voorkomen?

Door deze verschuiving van puur 
het bestrijden van kanker naar 
een veel meer holistische bena-

dering heeft KWF Kankerbestrij-
ding vanaf 2020 een nieuw logo 
dat beter past bij deze multidis-
ciplinaire aanpak. 

Omdat KWF Kankerbestrijding 
in deze roerige tijden nog steeds 
veel geld nodig heeft om de di-
verse onderzoeken te financie-
ren, heeft KWF voor deze 71e 
editie van de collecteweek een 
speciale 1,5 meter collecte opge-
zet. 

Na heel lang wikken en wegen 
heb ik echter in samenspraak 
met de collectanten uit ons dorp 
toch besloten om de fysieke col-
lecte in Aarlanderveen voor dit 
jaar niet door te laten gaan. 

Het klopt dus dat u ons aan de 
deur gemist heeft! 

Zoals eerder vermeld kan KWF 
Kankerbestrijding niet bestaan 
zonder uw donatie. Daarom wil 
ik u graag via deze weg, volledig 
vrijblijvend en namens alle col-
lectanten uit ons dorp, vragen 
of u eenmalig een bijdrage naar 
keuze kunt overmaken middels 
de QR-code op deze pagina. 

Ondanks dat dit wellicht niet de 
wijze is waarop u gewend bent 
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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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om te doneren, hoop ik van har-
te dat u via deze weg alsnog be-
reid bent een donatie te doen. 

Mocht u gebruik maken van 
deze mogelijkheid, dan willen de 
collectanten en ik u hartelijk be-
danken voor uw gift.

Hopelijk kunnen wij elkaar vol-

gend jaar weer ‘ouderwets’ be-
reiken tijdens de collecteweek. 
Aan een ieder veel gezondheid 
en goeds gewenst!

Namens het KWF,

Linda Smeding – van der Voorn
Wijkhoofd

Nieuws: Collecteweek 2020
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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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Het doorgeef stokje, Edwin Hijman

Interview met Edwin Hijman
door Patricia de Sain-Innemee

Vertel eens iets over jezelf:
Ik ben Edwin Hijman 42 jaar, ge-
boren en getogen Aarlanderve-
ner. De derde van vier kinderen 
van Wim en Ans. We zijn met 4 
jongens (twee ouder en één jon-
ger). Moeder had het vast zwaar 
met al die mannen in huis. Inmid-
dels ben ik zelf ook vader van 
vier kids (twee jongens en twee 
meiden,  van twaalf, tien, zeven 

en vier jaar oud). Ik ben al 23 jaar 
gelukkig samen met Geja van 
Diemen.

Geja komt uit Zevenhoven en is 
docent op haar eigen oude ba-
sisschool in Zevenhoven.

Waar hebben jullie elkaar ont-
moet en waar kennen de lezers 
van de Belangenaar je van?
Geja heb ik ontmoet via de mu-
ziekvereniging DSS en daar zul-
len de meeste mensen me wel 
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van kennen of nog van vroeger 
van school. Ik kom als eerste om 
de hoek als we met de drum-
band op straat spelen.

Zit muziek bij jullie in de familie?
Moeder heeft alleen accordeon 
gespeeld maar nooit bij DSS. Wel 
doet ze daar nog steeds de was 
van het dorpshuis voor. Muziek 
zit er zeker van vaders kant in, 
die is echt fanatiek muzikant 
bij DSS. Pa speelde van alles, 
trompet, hoorn en de laatste  ja-
ren bekkens. Mijn broer Robert 
speelt trompet (bij de mars- 
en showband) en ik ben tam-
bour-maître. Dat betekent dus 
voorop bij de straatband. 

Daarnaast ben ik slagwerker bij 
het fanfareorkest. Vroeger was 
het de keus voor voetbal of mu-
ziek. Onze ouders hadden min-
der tijd om te rijden voor voetbal 
en muziek zat zo van oudsher 
in het gezin dat we daar zo in 
gerold zijn. Vroeger al folders 
rondbrengen en met activiteiten 
voor DSS helpen. Toen mijn va-
der ooit vroeg wat ik wilde spe-
len heb ik gezegd: “Doe maar 
trommel”. Als ik toen trompet 
had geroepen was het vast weer 
heel anders gelopen. Nadat ik 
de muziek een beetje onder de 

knie had, ben ik me meer met de 
organisatie bezig gaan houden. 
Broer Mario is ook actief voor de 
club, alleen organisatorisch. Dus 
alle drie zijn we erg betrokken bij 
de club, broer Ruud niet zo. 

We repeteren twee avonden 
per week en dan nog al het ge-
regel daar omheen. Dat kost 
behoorlijk veel tijd. Als het aan 
Geja ligt wel eens teveel.. maar 
we houden van aanpakken en 
veel doen. Dat is tegelijkertijd 
ook een valkuil want dan denkt 
een ander hij doet het wel… of 
die krijgt niet eens de kans, want 
dan hebben wij het al gedaan. 
Leren delegeren is dus nog wel 
een dingetje. Maar het is ook zo 
super leuk. De laatste tijd is het 
door Corona wel wat rustiger 
geweest.

Hoe heeft corona jouw leven/
DSS beïnvloed?
In maart viel alles in één klap 
stil. We beheren vanuit DSS ook 
het dorpshuis, dus dat moest 
ook dicht. Dat geldt tot nog toe. 
Sinds de 1e ronde versoepeling 
er weer bijeenkomsten tot 30 
personen mogen hebben we 
wel weer wat gedaan op 1,5 me-
ter met de mars- en showband. 
Het fanfareorkest is te groot en 
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Kwaliteit in tapijt, vinyl, marmoleum,
gordijnen, vouwgordijnen, lamellen,

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063

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
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heeft te veel ruimte nodig. Vanaf 
september hebben we de groep 
opgedeeld om toch te kunnen 
spelen met diverse ensembles 
na elkaar en om zo weer een 
paar concerten te kunnen ge-
ven. Dus mogelijk kunnen we 
toch het seizoen starten met het 
traditionele koffieconcert in het 
laatste weekend van september 
(uiteraard met inachtneming 
van de corona-regels).

Uit wat voor gezin kom je?
Zoals hiervoor al gezegd hadden 

we een echt “mannengezin”, 
wat voor mijn moeder niet al-
tijd makkelijk zal zijn geweest, 
want we zijn allemaal best ei-
genwijs. “Eigenwijze Hijman” 
is een gevleugelde uitspraak en 
zal menigeen herkennen…. Dat 
komt ook omdat we van ouds-
her overal bij betrokken zijn, dus 
we weten en doen veel. Van huis 
uit zijn we zeer maatschappelijk 
betrokken en altijd gestimuleerd 
om als vrijwilliger actief bij te dra-
gen. Mijn ouders zijn altijd harde 
werkers geweest en doen nog 
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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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steeds veel. Mijn vader was voor 
werk en vrijwilligerswerk veel 
van huis. Hij was onder meer ac-
tief voor de kerk en zat vroeger 
ook op voetbal. Wat mijn moe-
der allemaal deed en nog steeds 
doet, heb je in het vorige door-
geefstokje kunnen lezen.
 
Lijken je broers en jij op elkaar?
We zijn alle vier heel verschil-
lend. We zijn allemaal gestimu-
leerd om door te leren en zijn 
goed terecht gekomen. Mario 
(de oudste) is ambtenaar bij de 
gemeente Nieuwkoop; Robert 
werkt in de chemie en doet aan 
onderzoek; Ruud heeft het gra-
fisch lyceum gedaan en heeft nu 
een eigen bedrijf in belettering 
en drukwerk/’signing’. De oud-
sten zijn het meest zakelijk en 
konden het beste leren, de twee 
jongste zijn meer creatief en wat 
minder ‘zakelijk’

Wat is het belangrijkste dat je 
van thuis hebt meegekregen?
Natuurlijk de muziek en bij alles 
wat je doet: “Doe je best, leer 
maar een vak en dan kom je er 
wel”. Anderzijds kregen we ook 
de ruimte om je eigen keuzes te 
maken. Maar je mocht er niet 
met de pet naar gooien, want 
dat is zonde. Ik ben wel het 

meest zoekende geweest, want 
ik kan niet te lang op één plek 
zitten.

Wat heb je zoal gedaan? 
Na mijn opleiding VWO heb ik 
een week sterrenkunde gestu-
deerd in Leiden, dat leek me 
echt geweldig, sterren hebben 
toch iets magisch, maar ik kwam 
er al snel achter dat dit het niet 
was. Het was echt een ‘beta-stu-
die voor studiekoppen’ en dat 
ben ik niet echt. 

Gelukkig kon ik gaan werken bij 
Verdonk (stoffeerder). Ergens 
wilde ik wel naar de Kleinkunst 
academie, maar dat werd van-
uit huis niet echt gestimuleerd, 
omdat een vak leren meer zeker-
heid zou geven, omdat daarmee 
de kans op een baan veel groter 
is. Na een jaar werken ben ik 
naar de marechaussee gegaan. 
Gestart met de basisopleiding 
want dat stoere sprak me wel 
aan op die leeftijd. Daar ben ik 
tien jaar blijven hangen in aller-
lei functies. Van koninklijk huis 
beveiligen bij paleis Den Bosch, 
paspoortcontrole, tot uitzet-
tingen op Schiphol. Toen zat 
ik wel tegen het eind van mijn 
mogelijkheden, ik was inmiddels 
wachtmeester en als ik weer een 
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stap hoger wilde had ik via de 
KMA verder kunnen leren, maar 
de creatieve kant trok veel meer 
dan een bureaubaan. Dus heb ik 
mijn contract opgezegd en ben 
teruggegaan naar Verdonk. 

In mijn vrije tijd ben ik ‘vrijetijds-
management’ gaan studeren. 
Vervolgens kon ik via een vriend 
van DSS meelopen bij TV-studio-
producties. Dat vond ik echt su-
per leuk. Ik moest wel weer he-
lemaal onderaan beginnen. Mijn 
1e klus was ‘runner’, zeg maar 
manusje van alles, bij het Junior 
Eurovisiesongfestival. De fina-
le was in Ahoy en dat was een 
week lang 15 uur per dag rennen. 
Zo ben ik in de televisiewereld 
terecht gekomen. Doordat ik in-
middels wat mensen bij de AVRO 
had leren kennen, kon ik door-
groeien naar productieassistent 
en uiteindelijk ben ik producer 
geworden.

Wat doet een tv-producer? 
Als producer ben je verantwoor-
delijk voor de hele planning en 
uitvoering van een tv-produc-
tie. De redactie bepaalt groten-
deels de inhoud, de productie 
zorgt dat het wordt uitgevoerd 
en op tijd gerealiseerd. Dat gaat 
uiteraard in samenspraak en zo 

kom je samen tot een mooi cre-
atief proces. Je denkt bijvoor-
beeld mee over het decor en het 
hele proces er omheen. Het is 
een wereld waar het nooit saai 
wordt want het is altijd hollen 
of stilstaan. Soms kun je langere 
tijd in alle rust achter je bureau 
dingen voorbereiden, maar zo-
dra de productie gaat draaien is 
het hectisch en volle bak door.

Wat weten we nog niet van je? 
Ik heb vijf jaar bij de AVRO-Tros 
gewerkt. In de media werken ze 
veel met tijdelijke contracten. 
Net voor ik geen tijdelijke ver-
lenging meer kon krijgen, ben ik 
zelf overgestapt naar de NOS. Ik 
was toe aan iets nieuws en ben 
toen producer geworden bij het 
NOS-journaal. Dat houdt in dat 
je moet zorgen voor alle facili-
teiten in binnen en buitenland, 
dus bijvoorbeeld het boeken van 
satellietverbindingen met het 
buitenland, coördineren van de 
camera-ploegen en zorgen dat 
iedereen op het juiste moment 
op de goede plek is en er goede 
verbinding is. 

Ook betekent dit het meehelpen 
met de voorbereiding van bij-
voorbeeld verkiezingen en grote 
sport evenementen. Naast het 
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van achter je bureau bijhouden 
van enorme draaiboeken, ga je 
dan soms ook mee op locatie. Zo 
zit je echt bovenop het nieuws.

Na de NOS miste ik na drie jaar 
weer een beetje de inhoudelijke 
uitdaging en de creatieve ruim-
te die ik bij programma’s maken 
meer had. Het nieuws is dan wel 
elke dag anders, maar de ‘ge-
reedschapskist’ de dingen waar 
je mee werkt, zijn elke dag het-
zelfde. 

Toen  heb ik besloten te gaan 
freelancen en weer terug de 
tv-wereld in te stappen, dat is 
nu twee jaar geleden. Ik doe nu 
‘best of both’ want doe zowel 
zaken voor de NOS als voor een 
tv-productiebedrijf.

Is het als freelancer/zelfstandi-
ge moeilijk om aan klussen te 
komen?
Het is me heel erg meegevallen. 
Je moet wel heel goed netwer-
ken en de juiste mensen kennen. 
Zolang je je werk goed doet en je 
in beeld blijft is er werk genoeg. 
Omdat ik niet met mijn hoofd 
voor de camera hoef, kun je dit 
lang blijven doen. Want creativi-
teit en planning is gelukkig niet 
leeftijdgebonden.

Wat is het allerleukste aan je 
werk? 
De afwisseling! Echt geen dag is 
hetzelfde. En ik heb nog een leuk 
speeltje dat is mijn webshop:
www.muziekcadeautjes.nl 

Daar kan ik echt oud mee wor-
den. Stel nu dat het werk toch 
een keer minder wordt, dan 
heb ik ieder geval een basisin-
komentje. Dus dat kwam in co-
rona-tijd goed uit. De voorraad 
staat bij mijn ouders op zolder. 
Het is een online gift-shop met 
400 verschillende producten 
zoals sleutelhangers, potloden, 
kladblokken, tassen, mokken 
en servetten. Zeg maar allemaal 
leuke ‘hebbedingetjes’.

Ik hoop nu de goede balans te 
vinden tussen tv-programma’s 
maken, NOS-producties, de 
webshop en af en toe lekker niks 
zodat ik ook wat meer tijd voor 
thuis heb.

Zitten je kids ook al in de mu-
ziek?
De oudste twee jongens zit-
ten op voetbal en op drumles. 
Muziek is voor kinderen niet zo 
makkelijk om te leren en het vol 
te houden. Bij voetbal kun je 
gelijk scoren, maar muziek kost 
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echt veel tijd voor je dat goed 
beheerst en echt leuk kunt spe-
len. Het Jeugdmuziekkamp elke 
zomer vinden ze dan ook het 
leukst. Dat is gewoon lekker spe-
len en samen lol maken met leef-
tijdgenootjes. Ons oudste meisje 
zit op dansen en de jongste wil 
ook op dansles. 

Omschrijf Aarlanderveen in je 
eigen woorden: 
Een mooi rustig en gezellig dorp.

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?
Heel snel heel veel huizen bij 
bouwen, met name op de er-
ven en met wat creativiteit kan 
er echt veel meer dan er nu ge-
beurt. Zelf ben ik zo’n 16/17 jaar 
geleden op de bres gesprongen 
om het bouwbeleid te verande-
ren, tot stukken in de krant toe. 
Als de gemeente daar meer regie 
op zou voeren zou er veel meer 
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kunnen. Het initiatief wordt 
nu bij de particulieren gelaten, 
waardoor die ook alle gedoe 
krijgen. Want er wordt best ver-
schillend over bouwen gedacht. 

Wat mag er niet veranderen/wil 
je behouden:
Ik ben absoluut voorstander dat 
Aarlanderveen het mooie aange-
zicht houdt. Dus het weidse van 
het Noordeinde, de mooie door-
kijkjes op het Zuideinde. Verder 
vind ik het belangrijk dat we de 
leefbaarheid behouden. We heb-
ben er echt baat bij dat we in het 
dorp blijven investeren met  win-
kels en huizen. Als er geen win-
keltjes meer zijn waar je elkaar 
tegen komt voor een praatje en 
je niet meer iedereen in je straat 
kent, moet je op andere wijze 
blijven investeren in de saam-
horigheid en gezelligheid die 
zo kenmerkend voor Aarlander-
veen is/was.

Waar ben je het meest trots 
op? 
Dat ik uiteindelijk toch de keuzes 
heb durven maken in mijn werk 
die ik gemaakt heb. Tot drie keer 
toe heb ik mijn baan opgezegd 
wat met een jong gezin best 
spannend is en nu heb ik de rust 
gevonden en voel dat het goed 

is. Het was ook niet dat ik niet 
wist wat ik wilde, maar dat ik 
heel veel wil. Dat bereik je in mijn 
werk niet door op één plek te 
blijven zitten. Het nadeel is wel 
dat het nooit af is en ik niet alles 
kan doen wat ik zou willen. Maar 
het is in ieder geval nooit saai zo.

Het doorgeefstokje is aan jou 
doorgegeven met de vraag: Hoe 
denk jij nu over het woningpro-
bleem? Je was in 2002 één van 
de actievoerders die aandacht 
vroegen voor meer woningen 
en je wacht nog steeds op een 
grotere woning. Wat moet er 
volgens jou gebeuren?
Ik denk dat het nog steeds een 
heel groot probleem is om Aar-
landerveen ook op de langere 
termijn leefbaar te houden. Het 
zou echt zonde worden als het 
alleen maar een ‘slaapdorp met 
villa’s wordt’, die de jongelui en 
jonge gezinnen van Aarlander-
veen niet kunnen betalen. 

Ik besef ook dat er heel veel 
verschillende meningen en be-
langen zijn en dat er een wereld 
van verschil is tussen wat men-
sen willen en wat er op papier 
nodig is en wat het mag kosten. 
Ik vind het echt jammer dat dit 
ook voor verdeeldheid in het 
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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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dorp zorgt en dat er snel wordt 
‘geroeptoeterd’ in plaats van dat 
er goed naar elkaar geluisterd 
wordt. Hoe mooi zou het zijn 
als we elkaar wat meer ruimte 
gunnen om eerst eens goed te 
luisteren en in gesprek te blijven 
om zo samen naar oplossingen 
te zoeken.

Is het nu zo erg dat het dorp 
wat verandert? Het is toch triest 
dat we in 20 jaar tijd niet echt 
de problematiek samen hebben 
kunnen oplossen, zodat Aarlan-
derveners die dat willen in het 
dorp kunnen blijven wonen, 
zowel als starter als later weer 
doorgroeien met hun gezin naar 
een wat grotere woning. Bij ons 
naast was laatst een huis vrij en 
er zijn ook wel Aarlanderveners 
wezen kijken, maar uiteindelijk 
hebben die het niet gekocht en 
wonen er nu mensen van buiten 
het dorp. 

Zo is elke situatie ook weer an-
ders en er zijn de laatste jaren 
zeker goede initiatieven geno-
men en wordt er elk jaar wel iets 
gerealiseerd. Echter als niemand 
iets in zijn eigen achtertuin wil 
en ieder die ruimte heeft voor 
eigen (financieel) gewin gaat 
(wat ook weer begrijpelijk is als 

het om bijvoorbeeld je pensioen 
gaat), dan gebeurt er uiteindelijk 
niets wat tot een structurele op-
lossing leidt. Terwijl iedereen wil 
dat het dorp mooi en leefbaar 
blijft. Dat betekent volgens mij 
dat we toch samen met de ge-
meente moeten polderen en tot 
een oplossing komen.

Aan wie geef jij het stokje door 
en met welke vraag?
Aan Danny Oosterman. Hij is eind 
dit jaar 40 jaar dirigent en zoals 
iedereen waarschijnlijk wel weet 
is muziek is ook echt zijn ding 
maar hij doet nog veel meer. 

Mijn vraag is: Wat vindt hij dat 
mensen van Aarlanderveen zou-
den moeten weten?
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Kano’s te huur voor een ondekkingstocht door de boerennatuur
          •  Starten midden in het boerenland, nabij de Nieuwkoopse Plassen.
          •  Prachtige uitgezette routes.
          •   Ook te combineren met molenbezoek en restaurantarrangement.
          •  Ideaal voor families, verenigingen kinderfeestjes. (max. 80 personen)
          •  Ook barbecuen behoort tot de mogelijkheden.

         Jaap en Margreet Verduyn - Achtermiddenweg 3 - Tel.: 0172- 571165
         Voor meer info kunt u kijken op: www.boerderijdevooruitgang.nl

Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl
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Ingezonden Berichten

Mijn vader heeft al vanaf jongs af aan al liefde voor antieke klokken en 
met name het repareren ervan.  Heeft u een antieke klok die het niet 
meer doet of waar iets mee is neem dan contact op met: 

F. van Lee
Noordeinde, Aarlanderveen
0346574759

Te koop 
Kooi voor grote parkieten of papegaai.
Kort gebruikt tweedelig verrijdbaar 125.00 euro.

Kleine led tv nieuw, tegen elk aannemelijk bod
C. Verzaal, 0172573733
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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!

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.

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

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

Bert Vitters, Anthony Coli en Kim Smeele                  0900- 88 44
	 :	E-mail via het contactformulier op Politie.nl
 Gemeente Alphen aan den Rijn              14 0172
   Huisarts, Dr. Ferdinand Oppenhuizen 0172-571308
  Huisartsdienst, 
 ´s avonds, ´s nachts en in het weekend.  088-4274700
  Tom in de buurt, voor zorg en welzijn vragen  088-9004567
:	info@tomindebuurt.nl 
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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
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Colofon

BESTUUR 
Herman de Jong   Voorzitter - Noordeinde 3 - 0641859887
Annette Hijman-Smit Secretaris - Dorpsstraat 111 - 573546
Maries Koole  Penningmeester - 0624789002
B. Zonneveld  Research en speciale projecten - 0610893839
Rob Groenestein  IT - Noordeinde 9d - 0653279375
- vacature -  Woonbeleid - 
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 - P. Pasmahof 3 - 0650126210
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.




