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Uw dichter deed mee aan NL Doet
En heeft zo de speeltuin ontmoet

Respect voor de vrijwilligers daar
Die hebben het goed voor elkaar

Wilt u helpen met uw rekentalent?
Dan zou het zo maar kunnen 

Dat u de volgende penningmeester bent

Ook ouderen kunnen spelen gaan
Want er is ook een jeu de boules baan

Zo ontmoet je daar jong en oud
En is een speel gemeenschap gebouwd
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Agenda

Alphen beweegt voor de jeugd
Elke woensdag middag
Check de Facebook pagina of er 
een Sportinstuif is. 
Tijd 14.30 - 16.00 uur

Oud papier ophalen
Woensdag 9 juni
Woensdag 23 juni
Woensdag 7 juli

Bestuursvergadering
Woensdag 23 juni

Redactievergadering
Woensdag 30 juni

De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 10 juli

Inleveren kopij uiterlijk 
maandag 28 juni

06 - 45 08 53 68

info@jmhoveniers.nl

Aarlanderveen

www.jmhoveniers.nl

TUINAANLEG
VOL PASSIE EN 

VAKMANSCHAP
Uw hovenier midden in het Groene Hart

Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl
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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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Heerlijke verse eieren

Graag willen we jullie wat ver-
tellen over onze kippenkar en 
de eieren die we verkopen in de 
“mini-kippenkar”.
 
Vanaf heden zijn onze verse 
graas eieren te koop bij oma 
Joke Burggraaf, Aarlander-
veenseweg 1 te Aarlanderveen”
 
Onze kippen leven in en rondom 
een kippenkar en scharrelen zelf 
hun voer bij elkaar in een weide 
in Nieuwkoop. De eieren wor-
den met liefde en zorg handma-
tig uit de legnesten gehaald. De 

kippen worden bijgevoerd met 
biologisch voer, NON GMO met 
de omega vetzuren in goede 
balans, aangevuld met kruiden 
voor gezonde kippen. De eieren 
kunt u kopen op diverse punten 
rondom Nieuwkoop en dus van-
af nu ook in Aarlanderveen. 

Kijk op onze site www.polder.ei 
of op de Facebookpagina pol-
derei.nl voor actualiteiten.
 
Met vriendelijke groet,
Bjorn, Manouk en Lars Hoogen-
doorn
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         Voor al uw tuinonderhoud en aanleg 
 Neem contact op, voor een vrijblijvende offerte. 

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

     www.deblijdewereld.nl 
_____________________________________________________ 

         Kado-Shop : De Blijde Wereld 
      Planten – Plantenbakjes – Sieraden – Kadoartikelen  

      
         Noordeinde 11c Aarlanderveen / Tel: 0172-571909 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 www.loonbedrijfvanderpost.nl – 0172-571171 

 
Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

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

Dit jaar was er wederom de Ko-
ningsdagkleurwedstrijd. Vele 
mooie ingekleurde platen wer-
den ingeleverd. Wederom was 
het moeilijk om er de winnaars 
uit te kiezen, maar uiteindelijk 
zijn we er toch uitgekomen en 
hebben de volgende winnaar-
tjes:
Leeftijdsgroep 0 – 4: 
•	 Tessa de Graaf
Leeftijdsgroep 5 – 8: 
•	 Marenthe Konijn
Leeftijdsgroep 9 – 12: 
•	 Carlijn van Hoogstraten

Na het – kunnen we wel zeg-
gen	 –	 succesvolle	 afhaalontbijt	
was er voor de kinderen nog een 
puzzel-/zoektocht. Ook hier was 
veel animo voor. 

Van de gevonden letters moest 
een zin worden gevormd. Deze 
zin was ‘Leve de Koning’.

Door alle deelnemers was deze 
goed geraden. De plaatjes tel-
len was wat moeilijker omdat 
ze hier en daar misschien wel te 
goed verstopt waren. 20 Ballon-
nen, 4 Toeters, 8 Tompoucen, 10 
vlaggen en 15 kroontjes zaten 
opgeplakt op ramen en deuren 
op de aangegeven route.

5 Dorpsgenootjes hebben de 
juiste aantallen gevonden. Dit 
waren Sophie van Egmond, Lot-
te Mulders, Anouk de Graaf, Saar 
Mulders en Tessa de Graaf.

Alle winnaars van harte gefelici-
teerd!!

Helaas hebben we moeten 
besluiten om te stoppen met 
onze bloemen verkoop omdat 
het niet rendabel is. We blijven 
gewoon geopend met diverse 
Kado artikelen / buiten planten 
/ kamer planten en plantenbak-
jes.

Vanaf nu: 20% korting op bijna 

alle kado artikelen. Kom gerust 
een kijkje nemen.

Onze openingstijden:
Maandag t/m Zaterdag 09.00-
17.00 uur

Kado-shop De Blijde Wereld
Noordeinde 11c
2445 XA Aarlanderveen

Bloemen verkoop stopt, De Blijde Wereld

         Voor al uw tuinonderhoud en aanleg 
 Neem contact op, voor een vrijblijvende offerte. 

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

     www.deblijdewereld.nl 
_____________________________________________________ 

         Kado-Shop : De Blijde Wereld 
      Planten – Plantenbakjes – Sieraden – Kadoartikelen  

      
         Noordeinde 11c Aarlanderveen / Tel: 0172-571909 
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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



Juni 2021 11

Namens de Zonnebloem afde-
ling Aarlanderveen willen wij u 
hartelijk bedanken voor het be-
stellen van de Zonnebloemloten.

Ook dit jaar was het voor ons 
niet mogelijk om de loten aan de 
deur te verkopen.

Door middel van het rondbren-
gen	 van	 flyers	 en	 bestel-enve-
loppen, hebben we opnieuw een 
mooie oplossing gevonden.

We stellen het zeer op prijs dat u 
de moeite hebt genomen om de 
bestel-envelop met geld bij één 
van de vrijwilligers in de bus te 
doen of een bestelbedrag over 
te maken op onze bankrekening.
Inmiddels zijn alle tot nu toe be-
stelde Zonnebloemloten rond-
gebracht in het dorp.

Heeft	u	onze	flyer	met	bestel-en-
velop gemist of bent u vergeten 

om de loten te bestellen: u heeft 
nog de mogelijkheid tot 1 juli a.s.
Een lot kost € 2.00 en hiervan 
komt € 1.50 ten goede van de 
Zonnebloem afdeling Aarlander-
veen.

Met de opbrengst kunnen we, 
zodra het allemaal weer moge-
lijk	is,	fijne	activiteiten	voor	onze	
gasten organiseren.

U kunt als volgt bestellen:
1. Een	 briefje	 met	 uw	 naam	 en	

adres en het gepaste geldbe-
drag in de brievenbus doen bij:
•	 Anneke de Jeu  

Maarten Boogaardhof 10
•	 Corrie Valentijn  

Noordeinde 74
•	 Jans v. Rijswijk  

Dokter v.d. Windhof 2
•	 Ali de Vries   

Dorpsstraat 74
•	 Joke Burggraaf  

Aarlanderveenseweg 1

Nieuws van de Zonnebloem

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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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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2. Het bedrag (aantal loten keer 
€2,00)  overmaken op reke-
ningnummer NL56 RABO 0115 
8586 60 t.n.v. Zonnebloem 
afd. Aarlanderveen. Graag 
even uw naam en adres bij de 
omschrijving vermelden.

De Zonnebloemloterij wordt van 
harte bij u aanbevolen.

De afgelopen maanden is het 
niet mogelijk geweest om ac-
tiviteiten te organiseren of om 
gasten thuis te bezoeken. Toch 
hebben we geprobeerd om het 
contact met onze gasten te on-

derhouden d.m.v. telefoonge-
sprekken.

De vrijwilligers hebben rond 
Pasen een tasje met een puz-
zelboekje en chocolade rondge-
bracht en met valentijnsdag is er 
een plant bezorgd door de vrij-
willigers bij onze gasten. Dit al-
les is mede mogelijk door de lo-
ten die door u worden gekocht, 
waarvoor onze dank!

Met een vriendelijke groet,
Bestuur en vrijwilligers van de 
Zonnebloem afdeling Aarlander-
veen

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

bij een overlijden bén ik er voor u

TRACTOR-LOONBEDRIJF

L.A. VAN DOLDER
Takkenversnipperaar.

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

Dorpsstraat 96                               Tel.: 0172-57 1608

2445 AP Aarlanderveen           Mob.: 06-204 379 73

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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Penningmeester gezocht voor 
Speeltuin vereniging
Na heel veel jaren wil Henk zijn 
penningmeesterschap overdra-
gen aan een nieuwe generatie.

Dit is altijd makkelijker gezegd 
dan gedaan.

Om deze reden zoeken wij een 
man/vrouw die het leuk vindt om 
het stokje van Henk over te ne-
men. Iemand die het leuk vindt 
om met cijfertjes om te gaan en 
ons	 als	 speeltuinvereniging	 fi-

nancieel op orde te houden.

Lijkt u dit wat, kent u iemand 
of heeft u vragen kom langs bij 
Henk of mail naar: 
penningmeester@speeltuinaar-
landerveen.nl

Henk kan u alles vertellen wat de 
taken gaan worden en hopelijk 
tot snel als onze nieuwe pen-
ningmeester.
 
Bestuur Buurt en Speeltuinvereni-
ging Aarlanderveen

Speeltuin Nieuws

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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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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Jeu de boules baan in gebruik

De jeu de boules baan is in ge-
bruik genomen. Na mijn oproep 
in de vorige Belangenaar om een 
groepje te vormen om te spelen, 
zijn we gestart met zo’n 15 man.
We spelen woensdagmorgen 
om 10.00 uur en woensdagmid-
dag om 14.00 uur. Dus als u eens 
wilt komen kijken bent u van har-
te welkom.

Natuurlijk kunt u alle dagen met 
familie, kinderen, kleinkinderen, 

kennissen en vrienden komen 
spelen. Kinderen vinden het ook 
heel leuk. 

Laten we de baan goed gebrui-
ken en wel onze rommel oprui-
men, want: Laat nooit als dank 
voor het aangenaam verpozen 
de eigenaar van de speeltuin, de 
blikken en de dozen.

Vriendelijke groeten,
Plony Verzaal
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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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Duo-interview met Danny en 
Cheryl Oosterman
Door Patricia de Sain-Innemee

“Wij doen volgend jaar mee met 
het Songfestival”
Met deze uitspraak (wat later 
een grapje bleek) begon een 
geanimeerd gesprek van bijna 
twee uur met Danny en Cheryl 
Oosterman, twee zeer betrok-
ken en inspirerende mensen. 
Qua ‘roots’ en uiterlijk totaal 
verschillend (hij groot en blond, 
zij klein en donker) maar beide 
met een enorme passie voor mu-
ziek en het verenigingsleven én 
verbonden in hun geloof en fa-
miliewaarden.

Vertel eens iets over jullie jeugd?

Danny: Ik ben een geboren en ge-
togen Aarlandervener. Mijn hele 
leven heb ik in dit huis gewoond. 
Na	het	Christelijk	Lyceum	in	Alp-
hen a/d Rijn heb ik trompet, kla-
rinet en harmonie- fanfaredirec-
tie gestudeerd aan het Utrechts 
Conservatorium. Daarna ben ik 
als dirigent en docent aan de slag 
gegaan – in mijn jonge jaren was 
ik dirigent van maar liefst 7 orkes-
ten. Mijn werk als dirigent leidde 
uiteindelijk in 1992 naar een baan 
aan het Conservatorium van Am-
sterdam, waar ik tot op heden 
jonge dirigenten opleid. Ook gaf 
ik tot 2012 les aan het Utrechts 
Conservatorium.
Cheryl: Ik ben geboren in Ede en 
op mijn 5e met mijn  moeder naar 
Houten verhuisd. Daar ben ik op-

Duo-interview	met	Danny	en	
Cheryl	Oosterman
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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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gegroeid en in Nieuwegein naar 
de middelbare school gegaan. 
Op mijn 16e woonde ik een jaar 
in Canada. Vervolgens heb ik in 
Utrecht aan het conservatorium 
gestudeerd	en	toen	ik	Danny	ont-
moette ben ik in september 2003 
naar Aarlanderveen gekomen. In 
het begin had ik steeds heimwee 
naar Utrecht. Omdat daar al mijn 
vrienden zaten, had ik steeds 
het idee dat ik hier iets miste. 
Tot ik een keer in de kroeg zat 
in Utrecht en me realiseerde dat 
om mensen te ontmoeten, je niet 
in de stad hoeft te wonen. We 
zitten hier super centraal. Mijn 
werk is in Den Haag en ik heb het 
hier nu prima naar mijn zin. Het is 
zo’n mooie betoverende plek. Ik 
wil hier nooit meer weg. 

Hoe hebben jullie elkaar ont-
moet?
Cheryl: Ik studeerde aan het 
conservatorium in Utrecht waar 
Danny	 docent	 was	 en	 deed	 de	
opleidingen harmonie-fanfaredi-
rectie (dirigenten-opleiding) en 
Docent	Muziek.	 Danny	was	 ook	
chef-dirigent van het Nationaal 
Jeugd Fanfare Orkest waar ik in 
ging spelen. Op een tournee naar 
Slovenië	reed	ik	met	Danny	mee	
en toen sloeg de vonk over. 
Danny vult aan: In maart 2003 
hebben we verkering gekregen 

en in september 2007 zijn we 
getrouwd. Uiteraard hebben we 
het feest hier gegeven in ons ei-
gen bedrijf. Vroeger was de naam 
Studio Oosterman, nu hebben 
we om verwarring te voorkomen 
de naam “Horeca Hoeve Ooster-
man” aangenomen. Wellicht heb 
je het nieuwe bordje al gezien?

Kun je iets meer vertellen over 
jullie bedrijfsvoering?
Danny: Het bedrijf is eigenlijk 
een	uit	de	hand	gelopen	hobby.	
Naast mijn passie voor muziek 
is dit bedrijf voor mij ook heel 
belangrijk vanwege de culturele 
component. Dat moet natuurlijk 
ook	 gefinancierd	 worden	 en	 in	
combinatie met de horeca heb-
ben we er een gezond en kwali-
tatief goed functionerend bedrijf 
van gemaakt. Patric van Egmond 
is de bedrijfsleider waar ik erg blij 
mee ben. Hij heeft ook echt zijn 
‘roots’ hier en is zo met ons en 
het bedrijf vergroeid. Hij is hier 
op zijn 15e begonnen en werkt 
nu al ruim 25 jaar bij ons. 

Hoelang bestaat het bedrijf en 
wat doen jullie allemaal? 
Danny: Naast de horecacompo-
nent, organiseren we al ruim 30 
jaar	 maandelijks	 een	 koffiecon-
cert. In 1990 zijn we gestart om 
een podium te bieden in onze re-

Duo-interview	met	Danny	en	
Cheryl	Oosterman
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gio voor koren, kamermuziek en 
(amateur- en beroeps-) muziek-
gezelschappen. Muziek is de oor-
sprong van ons bedrijf. Ons eigen 
Aarlanderveens fanfareorkest 
DSS (Door Samenwerking Sterk) 
en andere muziekgezelschappen 
geven hier concerten en maken 
samen muziek. De mensen die 
hier muziek komen maken of be-
luisteren, komen vervolgens hier 
ook wel eens een verjaardags- of 
bruiloftsfeest geven. Dat is voor 
ons ook prettig want het podium 
bieden kost geld en met de ho-
reca wordt dit weer gecompen-
seerd. 

Cheryl vult aan: inmiddels zijn er 
het hele jaar door diverse concer-
ten en festivals. Zo wordt er door 
de Stichting Muziek uit 't Hart 
1x	 per	maand	 een	 koffieconcert	
georganiseerd en een paar keer 
per jaar hebben we een festival 
zoals	het	‘Winter	Shanty	Festival	
en het ‘Lentepop korenfestival’. 
Verder is er al jaren op 2e Paas-
dag een ‘Paasblaas’ voor jeugd-
orkesten uit de regio. Daarnaast 
zijn we anderhalf jaar geleden 
begonnen met een nieuwe poot 
‘Jazz uit het Hart’ wat we organi-
seren in samenwerking met mijn 
saxofoondocent Rolf Delfos. We 
organiseren met hem samen 
jazzconcerten door de crème 

de la crème van de Nederlandse 
jazzscene, maar ook workshops 
en jamsessies voor amateur jazz 
musici. We waren dat net zo’n 
beetje aan het opstarten en toen 
kwam corona, dus nu zijn we he-
laas al ruim een jaar dicht. Dat 
is niet alleen voor ons maar ook 
voor alle muzikanten en bezoe-
kers erg jammer.

Jullie doen toch ook aan ‘Wens-
concerten’? Wat houdt dat pre-
cies in?
Danny: Het Wensconcert is een 
jaarlijks terugkerend concert 
door het fanfareorkest van DSS. 
Bij een wensconcert mag ons pu-
bliek van tevoren wensen indie-
nen. In plaats van dat het orkest/
dirigent het programma samen-
stelt, heeft ons publiek bij dit 
concert de gelegenheid om spe-
cifiek	aan	te	geven	wat	zij	graag	
willen horen.  Een werk waar je 
een bijzondere herinnering aan 
hebt, of een bijzonder familiever-
haal of gewoon omdat je het een 
mooie compositie vindt. Bij het 
Wensconcert is ook een belang-
rijke component dat er iemand 
uit onze achterban in de schijn-
werpers wordt gezet. Zo werd 
het laatste Wensconcert, net 
voor de eerste lockdown, mede 
gepresenteerd door Nikki Herr, 
bekend van WNL (Goedemor-

Duo-interview	met	Danny	en	
Cheryl	Oosterman
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gen Nederland) én met 'roots' 
in Aarlanderveen. Nikki’s vader 
Theo is een echte Aarlanderve-
ner die bovendien ook bugel bij 
DSS gespeeld heeft. Nikki’s over-
grootvader is zijn hele leven zeer 
verdienstelijk muzikant in het 
fanfareorkest geweest en is een 
van de oprichters van onze mu-
ziekvereniging.

Cheryl vertelt over de wens die 
zij had ingediend: de familiege-
schiedenis van mijn moeder is 
bijzonder, en mijn wens was om 
het verhaal van die geschiede-
nis te laten vertellen en daarbij 
mijn moeder in het zonnetje te 
zetten. Mijn oom heeft het bij-
zondere en aangrijpende familie-
verhaal verteld en DSS speelde 
daarbij	een	medley	van	bekende	
Indische traditionele muziek.
Ik heb Indische ‘roots’ want 
mijn beide ouders zijn Indisch*. 
Mijn vader is hier in Nederland 
geboren en mijn moeder op 

Nieuw-Guinea (toen nog een 
Nederlandse kolonie; inmiddels 
zijn dit de provincies Papoea en 
West-Papoea van Indonesië). De 
familie van mijn moederskant 
is echter in delen daarvandaan 
hier naartoe gekomen. Door de 
oorlogen in Indonesië (WO II 
en daarna de Bersiap) moesten 
mijn opa en oma steeds naar een 
ander eiland vluchten en zij zijn 
uiteindelijk onder de dreiging 
dat ook dit deel van Indonesië 
niet meer onder Nederland zou 
vallen, vanaf Nieuw-Guinea naar 
Nederland verhuisd. Mijn opa 
voelde al vroeg aankomen dat 
het verblijf in Indonesië niet eeu-
wig zou duren. Hij wilde de beste 
opleiding en kansen voor zijn kin-
deren, dus ieder kind dat de leef-
tijd van 12 jaar bereikte, werd op 
het vliegtuig naar Nederland ge-
zet om daar een goede opleiding 
te genieten, Deze kinderen wer-
den hier in pleeggezinnen on-
dergebracht. Toen de oudste 20 
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jaar was, en hier dus al acht jaar 
woonde, zijn mijn ouders met 
de jongste (toen drie jaar oud) 
ook hierheen gekomen en is het 
gezin herenigd. De stelregel van 
opa en oma was: “We wonen nu 
hier, dus jullie zijn nu Nederlan-
ders. Hier in huis eten we Indisch 
en houden we onze gebruiken, 
maar buiten pas je je aan.” Daar 
waren ze heel streng in. Zij heb-
ben hun kinderen ook bewust 
geen Maleis geleerd, omdat ze 
wilden dat de kinderen goed in-
tegreerden en succesvol werden 
en daar is aanpassingsvermogen 
voor nodig. 

Wat verbindt jullie met zo’n ver-
schillende achtergrond?
Danny: Natuurlijk de muziek, 
maar ook de manier waarop we 
in het leven staan en proberen 
met mensen om te gaan. Bij In-
dische mensen is de familieband 
bijzonder belangrijk. Ook bij ons 
thuis was er een warme familie-
verband, maar als de jeugd ouder 
wordt gaat iedereen meer zijn ei-
gen gang. 
Cheryl: Bij ons komen met ver-
jaardagen zo mogelijk alle ooms 
en	 tantes	en	neefjes	en	nichtjes	
op visite. Ik ga zelfs naar de ver-
jaardagen van de kinderen van 
mijn neven en nichten, en ook 
met andere achterneven- en 

nichten hebben we nauw con-
tact. Ik ben naast de liefde voor 
muziek die we delen en het mu-
zikale	talent	van	Danny,	ook	ver-
liefd	op	Danny	geworden	omdat	
hij zo liefdevol over zijn familie 
sprak en we dezelfde (Christelij-
ke) waarden delen en het belang 
van het nest waar je uitkomt. 
Het zorgen voor elkaar (familie, 
vrienden, muzikanten) is, naast 
de muziek zelf natuurlijk, iets wat 
ons verbindt. 

Danny, vertel eens over je suc-
cessen! 
Patricia: Nou dat was geen goede 
vraag, want hoe graag Danny ook 
over zijn passie spreekt, hij praat 
niet graag over zichzelf. Dan vat 
ik maar samen wat ik hier en daar 
uit heb kunnen trekken en via an-
deren heb vernomen. Danny is al 
heel lang een bijzonder talentvolle 
beroemde dirigent, iets wat we 
ons in Aarlanderveen misschien 
wel onvoldoende realiseren. We 
zijn tenslotte van ‘doe maar ge-
woon’. 

Maar wie van ons staat er nu 
op ‘Wikipedia’? Daar kunnen 
we	 lezen	 dat	 Danny	 niet	 alleen	
dirigent is maar ook muziekpe-
dagoog. Sinds 1975 geeft hij met 
veel succes leiding aan verschil-
lende orkesten op het hoogste 
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niveau en hij haalde én behaalt 
hiermee uitstekende resultaten 
tijdens nationale en internatio-
nale muziekwedstrijden. Op zijn 
24e was hij al Nederlands Kampi-
oen. Vanaf 1995 is hij een veelge-
vraagd	 jurylid	 bij	 concoursen	 en	
festivals door het hele land. Al in 
2006 ontving hij de ‘Piebe Bak-
ker Award’, een landelijke onder-
scheiding voor personen die zich 
bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de opleiding en 
coaching van jong muzikaal ta-
lent.	Danny	heeft	voor	zijn	 inzet	
voor de repertoireontwikkeling 
in 2013 de BUMA BRASS Award 
gekregen bij zijn 25-jarig jubileum 
als chef-dirigent van het Natio-
naal Jeugd Fanfare Orkest. Hij 

beoordeelt ook nieuwe compo-
sities vanuit het RIC (Repertoire 
Informatie Centrum). 
Vorig	jaar	was	Danny’s	40	jarig	ju-
bileum als dirigent van DSS, wat 
we helaas nog niet hebben kun-
nen vieren, maar wat in het vat 
zit, verzuurt niet. Dat feestje zal 
er zeker nog komen!

Hebben jullie nog andere hob-
by’s naast de muziek en het be-
drijf?
Cheryl: Sinds 3 jaar ben ik aan het 
boksen en ik speel naast DSS nog 
in twee bandjes. Overdag werk 
ik als afdelingsleider en docent 
Ethiek op de Europese School 
Den Haag. Ik zet mij waar moge-
lijk actief in voor het verenigings-
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leven van DSS. Het verenigings-
leven spreekt me zo aan, omdat 
je bij een vereniging leert dat 
je zorg hebt voor elkaar en iets 
voor elkaar over hebt. Ook word 
je, zeker als je jong bent, waar 
nodig bijgestuurd in je houding, 
gedrag en inzet voor de club. 
(Muziek)verenigingen vervullen 
wat dat betreft een grote rol in 
het socialiseren van jonge men-
sen. Sinds kort ben ik me ook 
gaan verdiepen in de politiek en 
heb ik me aangesloten bij het 
CDA. Bij het CDA ervaar ik ook 
dat gevoel van zorg voor elkaar. 
Op mijn eerste stage bij DSS heb 
ik geleerd dat het gaat om de 
balans van geven en ontvangen. 
Het orkest doet wat voor jou 
en jij doet wat voor het orkest. 
Je wordt in zo’n vereniging ook 
een beetje opgevoed en leert de 
mores en er wordt verwacht dat 
je je voor elkaar inzet. Ieders ta-
lent wordt zo optimaal mogelijk 
benut en ontwikkeld en iedereen 
is welkom, zolang je maar bereid 
bent om in samenwerking met 
anderen je talenten in te zetten. 
Daarvoor wil ik me ook politiek 
inzetten.
Danny vult aan: ik heb niet meer 
zoveel met politiek, maar we ge-
ven elkaar de ruimte om ons ei-
gen ding te doen. Ik  geniet van 
de	 manier	 waarop	 Cheryl	 zich	

met muziek bezighoudt, want 
naast dat ze heel mooi saxofoon 
speelt (en nog heel veel andere 
instrumenten), componeert ze 
ook nog heel verdienstelijk. In 
coronatijd	heeft	Cheryl	voor	het	
eerst een modern klassiek werk 
gemaakt voor blaasorkest.

Waar ben je het meest trots op?
Danny: trots op vind ik lastig, 
maar ik ben zeker dankbaar voor 
het kunnen samenwerken met 
mensen. Mensen zijn het be-
langrijkst. Het gouden randje is 
Aarlanderveen waar je vandaan 
komt en de ontwikkeling die DSS 
heeft doorgemaakt. Zelf ben ik 
als klein jongetje van 7 jaar hier 
begonnen met spelen en later als 
dirigent heb ik geholpen om DSS 
op te bouwen naar een toporkest 
op landelijk niveau. We hebben 
samen een enorme berg beklom-
men en het hoogste niveau voor 
amateur orkesten bereikt. Dat 
hebben we gedaan met de mu-
zikanten van het orkest en met 
een sterk, daadkrachtig bestuur 
met veel visie. Op die samenwer-
king ben ik stiekem wel trots.
Cheryl:	Op	Danny,	 vanwege	 zijn	
doorzettingsvermogen en vast-
houdendheid. Ook in moeilijke 
tijden heeft hij altijd vertrouwen 
gehouden en is hij mensen-mens 
gebleven ondanks teleurstel-
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lingen en tegenslag. Hij blijft op 
zijn kompas varen en geeft niet 
op. Dat je er in alle hectiek, stress 
en drukke werkzaamheden ook 
nog voor je vrouw kan zijn, met 
al haar grillen en eigen carrière, 
vervult me met trots en dank-
baarheid. Verder ben ik heel ge-
zegend met de mensen van DSS 
die me hebben geholpen me 
hier thuis te voelen. Nu hebben 
we weer een leuke bloemenac-
tie waarvoor we samen op pad 
gaan in en om het dorp. Bij zo’n 
club kun je zoveel leren en zet je 
je samen in voor elkaar én ons 
mooie dorp. Danny kan nu niet 
achterblijven en vult aan: Ik ben 
natuurlijk ook super trots op en 
vooral	heel	gelukkig	met	Cheryl.	
Zij heeft zo’n eigenheid en we 
voelen elkaar zo goed aan, waar-
door je een sterke band hebt en 
er niet alleen voor staat, juist ook 
in moeilijke tijden. Dat voelde ik 
intuïtief al aan tijdens die eerste 
autorit naar Slovenië. We geven 
elkaar de ruimte en vullen elkaar 
aan.

Tot slot: Wat maakt iemand een 
goede dirigent?
Danny: Ik denkt dat het gaat om 
een combinatie van passie, of 
nog mooier ‘begeisterung’ en 
professionaliteit. Het is enerzijds 
heel hard werken en anderzijds 

in staat zijn om een stukje ma-
gie te kunnen creëren. Een vonk 
kunnen creëren tussen dirigent 
en muzikanten. Vertrouwen is 
de kern. De dirigent moet zijn 
mensen vertrouwen en de musici 
moeten erop kunnen vertrou-
wen dat ze de dirigent blind kun-
nen volgen. Een goede dirigent 
doet precies wat er nodig is. Hij 
zorgt dat het orkest vrij kan spe-
len. Het is een samenspel van los-
laten en weten wanneer je moet 
bijsturen. Alleen doen wat echt 
nodig is. Het gaat niet om de di-
rigent, die is maar een weliswaar 
cruciaal, doch ondersteunend in-
strument. Je dat realiseren helpt 
heel erg om een goede dirigent 
te worden.

*Indisch is een afkorting voor 
Indo-Europeaan. Indische men-
sen worden vaak ‘Indo’ genoemd. 
Vroeger een scheldwoord, tegen-
woordig een “geuzennaam”. Het 
zijn mensen met gemengd bloed 
– veelal een Nederlandse of Euro-
pese vader met een zgn. ‘inlandse’ 
moeder afkomstig uit de voorma-
lige Nederlandse kolonie. Indone-
sische mensen zijn de oorspron-
kelijke bevolking, de ‘volbloed’ 
met beide ouders afkomstig uit en 
geboren en getogen in Indonesië. 
Een Indische Nederlander is dus 
geen Indonesiër.
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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 60 06-51213484 0172-578995
    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

+   Politie, als er geen haast mee gemoeid is... 0900- 88 44
N		 Wijkagent:	Anthony	Coli,		Kimberly	Smeele	en	
 Daniëlla van de Velden   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 

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

 De coördinatoren
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Colofon

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.

BESTUUR 
Herman de Jong   Voorzitter - Noordeinde 3 - 0641859887
Kees Vedder  Secretaris - 0654637078
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
Shirley Jasper-Veenswijk  Redactielid - Dokter v/d Windhof 6 - 572592
Kristel van de Pol  Redactielid - Zuideinde 2 - 0653224314
Patricia De Sain - Innemee Redactielid - Hogedijk 4a - 0630135423
Bastiaan van Gils   Opmaak - Pieter Pasmahof 3 - 0650126210
Dick de Graaf  Distributie - Kerkvaartsweg 33 - 571282




