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Agenda

Alphen vitaal voor de jeugd
Elke woensdag middag. Check 
de Facebook pagina of er een 
activiteit is. 
TIJD: 14.30 - 16.00 uur
......................................................
Vrijdag 20 mei
Plaatsing Stolperstein David 
Wessel
TIJD: 10.00 uur
WAAR: Stationsweg nr. 2
......................................................
Vrijdag 20 mei
Zomeravondklaverjassen
TIJD: 19.30 uur zaal open
WAAR: Dorpshuis
......................................................
Vrijdag 27 mei
Zomeravondklaverjassen
TIJD: 19.30 uur zaal open
WAAR: Dorpshuis
......................................................
Vrijdag 3 juni
Zomeravondklaverjassen
TIJD: 19.30 uur zaal open
WAAR: Dorpshuis
......................................................
Maandag 6 juni
Campina Boerderijdag
WAAR: Achtermiddenweg 3
......................................................
Donderdag 9 juni
Huis aan huis ophalen 
rommelmarktspullen (avond)
......................................................

Vrijdag 10 juni
Zomeravondklaverjassen
TIJD: 19.30 uur zaal open
WAAR: Dorpshuis
......................................................
Zaterdag 11 juni 
Rommelmarkt
TIJD: 09.00 tot 14.00 uur
WAAR: in en rond Dorpshuis
......................................................
Zaterdag 18 juni
Spelletjes ochtend
TIJD: 09.30 tot 12.30 uur
WAAR: Speeltuin
......................................................
Oud papier ophalen
Woensdag 25 mei
Woensdag 8 en 22 juni
......................................................
Bestuursvergadering
Woensdag 25 mei
......................................................
Redactievergadering
Woensdag 1 juni
......................................................
De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 11 juni
......................................................
Inleveren kopij uiterlijk 
maandag 30 mei

Het Zomerfeest 2022
Het zomerfeest komt er weer 
aan en wel op 25, 26 en 27 juli. 

Het Oranje comité
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Op vrijdag 27 mei, de vrijdag na 
Hemelvaartsdag is de praktijk 
gesloten.

De praktijk wordt van 8.00-17.00 
uur voor uitsluitend spoedgeval-
len waargenomen door huisart-
senpraktijk Ter Aar, Aardamse-
weg 73, tel. 0172-602811.

Tijdens Hemelvaartsdag, de 
avonden en de weekenden belt 
u voor spoedgevallen met de 
dokterspost in Alphen a.d. Rijn, 
tel. 088-4274700

F. Oppenhuizen en medewerkers.

Bericht van onze huisarts

Het fanfareorkest van DSS heeft 
meegewerkt aan het Benefiet-
concert voor Oekraïne. In het 
goed bezochte Castellum thea-
ter stonden we samen met San-
ne Wallis de Vries, Aubrey Snel 
en diverse andere lokale arties-
ten op het podium in de grote 
zaal en hebben zo bijgedragen 
aan het ophalen van meer dan 
10.000 euro. 

Het concert werd bijgewoond 
door een aantal Oekraïense 
vluchtelingen. Het AD schrijft 
later "Een hoogtepunt bij het 
concert was het Oekraïense 
volkslied, gespeeld door fanfare-
orkest DSS uit Aarlanderveen". 

Nataliya Kornyeyeva uit Alphen 

bezocht het benefiet met haar 
schoonmoeder Atie en haar 
moeder Nadia, die ze ophaalde 
om de oorlog te ontvluchten. 
,,Zo gauw het volkslied kwam, 
waren er tranen”, zegt de gebo-
ren Oekraïense, getrouwd met 
Alphenaar Alex van Harskamp. 

Een mooi voorbeeld van hoe 
muziek verbindt en alle talen 
spreekt. 

Namens D.S.S. Kitty Bouwmees-
ter

Succesvol Benefietconcert 
voor  Oekraïne
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Notulen jaarvergadering 2022

Notulen jaarvergadering Belangenvereniging Aarlanderveen
11  april 2022

Aanwezig:
Bestuur Belangenvereniging Aarlanderveen
20 leden

Korte toelichting op de lopende 
punten;
• Verkeerstelling Dorpsstraat, 

meting loopt nog.
• Glasvezel buitengebied. Delta 

gaat het niet realiseren, er is 
interesse vanuit een andere 
aanbieder. Hiervoor moet 
het een ander worden over-
gedragen, dit loopt. We pro-
beren hierover in contact te 
komen met de gemeente, 
maar het communiceren met 
de gemeente gaat erg moei-
zaam. Aangezien koperdraad 
in de toekomst niet meer on-
derhouden wordt is het van 
belang dat hierin actie wordt 
ondernomen. Het idee wordt 
geopperd om Aarlanderveen-
se gemeenteraadsleden hier-
mee op pad te sturen.

• Fietsbrug loopt, dit initiatief 
ligt verder bij de gemeente.

• Over verscheidene projecten 
(pannakooi, onderhoud brug 
Stationsweg) is contact met 
de gemeente. Er zijn genoeg 
toezeggingen, maar acties 

blijven uit bij de politiek.
• MFA (MultiFunctionele Ac-

commodatie). De huidige 
sportaccommodaties en 
dorpshuis zijn volgens sommi-
gen aan vervanging toe. Wen-
sen worden geïnventariseerd, 
gesprekken worden gevoerd. 
Ook hierin heeft de gemeente 
een rol.

• Algemene gevoel is dat bij de 
meeste acties die lopen, de 
gemeente niet of niet genoeg 
mee werkt. Als er verkiezin-
gen aan komen staat men 
voorop met contact zoeken. 
Na verkiezingen wordt er sim-
pelweg niet meer gereageerd.

Vacatures
• Openstaande vacatures en 

hun belang zijn wederom on-
der de aandacht gebracht, 
jammer genoeg nog geen in-
vulling. 

Verslag penningmeester en kas-
commissie
• Het idee wordt geopperd om 
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te inventariseren wie er nog 
een papieren Belangenaar 
willen ontvangen. Dit zou kos-
ten schelen.

• De kascommissie is tevreden 
met de administratie en ver-
leend decharge.

• De kascommissie wordt be-
dankt voor hun inzet.

• De kas wordt volgend jaar ge-
controleerd door Peter en Vi-
vian Kloren.

Aanpassingen bestuur
• Rob Groenestein treedt af. De 

portefeuilles van wijkbeheer 
en ICT komen vrij.

• Dick de Graaf stopt met het 
coördineren van de bezor-
ging van de Belangenaar. Ook 
deze taak komt vrij.

• Het idee wordt geopperd om 
de openstaande vacatures 
nogmaals en uitgebreider in 
de Belangenaar toe te lichten.

Woningbouw
Status van huidige plannen en 
initiatieven worden geschetst. 
Enkele reacties:
• De jeugd geeft aan woon-

ruimte te zoeken, maar wan-
neer er instapwoningen be-
schikbaar komen, blijft de 
Aarlanderveense jeugd weg.

• Er zijn duidelijk een hoop frus-

traties in het dorp, veelal over 
individuele projecten.

• Er wordt geopperd dat de 
BVA een bemiddelende rol 
neemt in conflicten rondom 
woningbouw projecten.

• De dorpsvisie zou een middel 
kunnen zijn om de verschillen-
de ideeën en visies op een lijn 
kunnen krijgen.

Rondvraag
• Verkeersveiligheid blijft een 

issue. Er wordt overal in het 
dorp te hard gereden. De 
gemeente heeft zelf aange-
geven dat het nut heeft wan-
neer individuele personen 
problemen aankaarten bij de 
gemeente. Hierdoor ontstaat 
er een dossier en wordt inzich-
telijk waar probleemgebieden 
zijn. Dit kan telefonisch via 
140172 of via gemeente@alp-
henaandenrijn.nl

• Er zouden meer laadpalen 
kunnen worden gerealiseerd. 
Idee is om dit bij de nieuwe 
parkeerplekken bij de huisarts 
te realiseren.

Notulen jaarvergadering 2022
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Beste dorpsgenoten,
Na de lastige Coronajaren 
konden we eindelijk weer 
eens bij elkaar komen om 
onze jaarlijkse feesten te vie-
ren en te herdenken. En dat 
is prima gelukt, mede dankzij 
ieders bijdrage op welke ma-
nier dan ook.

De start was natuurlijk weer 
met een, prima verlopen, 
Koningsnachtfeest bij Ver-
geer. Er werd ook weer goed 
gevlagd, wat toch een extra 
feestelijk tintje gaf.

De Kinderspelen, na de optocht 
van DSS, waren dit jaar in de 
speeltuin. Daar konden de 38 
aanwezige deelnemertjes mee-
doen aan een 7-tal spellen en 
tussentijds, wanneer er een te 

lange wachtrij bij een bepaald 
spel was, werd er gebruik ge-
maakt van de speeltuinattribu-
ten.

Kortom: constant actie!! 

In het clubgebouw werd er kof-
fie en thee geserveerd 
met wat lekkers. 

Ook de burgemeester, 
mevrouw Spies, genoot 
ervan.

De jurering van de versie-
ringen van de optocht en 
de kleurplaten is gedaan 
door Dhr. En Mevr. Van 
Montfort.

Terugblik Koningsdag, Dodenherdenking 
en Bevrijdingsdag 2022
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Prijswinnaars zijn:
Versiering van fiets/skelter/kin-
derwagen etc. 
0 t/m 3 jaar: Stef v.d. Post.  
4 t/m 7 jaar:  Silvan en Jens 
Schouten. 
8 t/m 12 jaar: Stijn v. Egmond.

Kleurplaten: 
0 t/m 3 jaar: Nova Captein. 
4 t/m 7 jaar: Daan Wijsman.  
8 t/m 12 jaar: Levi de Jong

Spelletjes: 
0 t/m 3 jaar: Timo de Kort. 
4 t/m 7 jaar: Huub v.d. Broek. 
8 t/m 12 jaar: Tygo v.d. Berg

Vlaggen sweepstake: 

Er waren 3 prijswinnaars: de be-
woners van Noordeinde 87, Kui-
perserf 12 en Nieuwkoopseweg 
3a. De bon komt z.s.m. uw kant 
op (of is er misschien al).

Alle prijswinnaars van harte ge-
feliciteerd !!!

Dodenherdenking 4 mei
Wat fijn was het weer om op de 
‘oude’ manier te kunnen herden-
ken. Op de uitnodigingen aan 
de direct betrokkenen was ruim 
gehoor gegeven en vanuit de be-
woners van Aarlanderveen wa-
ren veel belangstellenden aan-
wezig. Na de Taptoe door een 
muzikant van DSS en het luiden 

Terugblik Koningsdag, Dodenherdenking 
en Bevrijdingsdag 2022
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van de klok volgde de 2 minuten
stilte, altijd indrukwekkend, met 
aansluitend het zingen van het 
Wilhelmus.

Vanuit de gemeente werd er 
gesproken door raadslid Jeroen 
van Gool. Samen met Casper 
Bloom, jeugdraadslid, legde hij 
de krans namens B&W. Namens 
de bewoners van Aarlanderveen 
werd deze gelegd door Sjaak 
Leliveld, vrijwilliger bij DSS, Spin-
mill en de RK Kerk en Thijs Poot, 
leerling van onze basisschool De 
Viergang.

Na deze ceremonie mochten we 
luisteren naar 2 mooie gedich-
ten, geschreven door leerlingen

van groep 8, nl. Sayenna Mulder 
en Thijs Poot. Verderop in deze 
Belangenaar kunt u deze nog 
eens teruglezen en dat is zeker 
de moeite waard.

Chris Hoogendoorn vertelde 
over de Joodse David Wessel, 
die woonde in het huis aan de
Stationsweg nr. 2 en afgevoerd 
werd in 1942 naar Westerbork. 
Binnenkort wordt ter nagedach-
tenis aan hem een Stolperstein 
(gedenksteen) gelegd t.h.v. van 
dit huis.

Op passende wijze werden de 
muzikale intermezzo’s weer ver-
zorgd door DSS. 

Terugblik Koningsdag, Dodenherdenking 
en Bevrijdingsdag 2022
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Na het (dank)woordje van Patri-
cia de Sain werd een ieder uitge-
nodigd om deel te nemen aan 
het defilé. Daarna was er gele-
genheid om na te praten in Het 
Oude Rechthuis onder het genot
van een bakje koffie/thee.

Ook hierbij gaat onze dank uit 
naar iedereen die aan deze 
mooie herdenking een bijdrage 
heeft geleverd.

7 mei
Op deze zaterdag trok er onder 
grote belangstelling een colon-
ne van 43 legervoertuigen door 
het dorp, vooraf gegaan door de 
drumfanfare van DSS en verge-
zeld van een aantal hardlopers. 
Deze lopers hadden het bevrij-
dingsvuur bij zich en brachten 
het bij het oorlogsmonument. 
Hierna ging de stoet richting Al-
phen aan den Rijn en werd uit-
geleide gedaan door DSS tot aan 
het einde van het dorp.

We kijken met een goed gevoel 
terug op deze mooie activiteiten 
en gaan nu verder met de voor-
bereidingen voor het Dorpsfeest 
op 25, 26 en 27 juli a.s.

Hartelijke groet, 
Het Oranje Comité.

Terugblik Koningsdag, Dodenherdenking 
en Bevrijdingsdag 2022
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Op 4 mei herdenken wij de doden
We zijn twee minuten stil voor de 
doden
Die in de oorlog zijn gevallen
Oorlog doet pijn dat moet er niet 
zijn
Vrede is goed dat is hoe het moet
Maar nu is er ook oorlog in Oekraïne
En we hopen dat er geen derde we-
reldoorlog komt
Nu niet en nooit niet
Oorlog raakt ons iedereen 
Gaat het er over hebben, het komt 
op het nieuws en overal kan je er 
wat over lezen
Oorlog is slecht voor de mensen, 
dieren en voor de wereld.

Sayenna Mulder

Dodenherdenking

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

Oorlog is nooit fijn,
De kogels deden zo’n pijn.
De Joodse mensen werden opgepakt,
En uiteindelijk zijn ze in elkaar gezakt.
Met gif of een kogel, dat maakte Hitler niet uit,
Hij schreeuwde alleen maar; GA MIJN LAND UIT!!
Hij verbood alles voor de Joden,
Hij wilde ze allemaal doden.
Duitsland was machtig,
Ze voelden zich heel krachtig.
Ze gingen over iedere grens,
Een groots rijk was hun wens.
Je had ook de NSB’ers, zij hadden ons landje verraden,
Zij bewandelden de verkeerde paden.
Het was allemaal zo erg en soms is het nog steeds om te huilen.
Maar nu hoeven we niet meer voor kogels te schuilen.
Dankzij alle dappere mensen hebben wij een vrij leven,
Zoveel mensen hebben hun leven voor onze vrijheid gegeven.
We moeten hen voor altijd dankbaar zijn,
Door hun mag je nu zijn wie je wilt zijn.
Om 8 uur zijn we voor hun 2 minuten stil,
Maar we moeten vaker aan ze denken, dat is wat ik wil.

Thijs Poot
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Op 20 mei om 10 uur, plaatsing 
Stolperstein voor David Wessel 
aan de Stationsweg nr. 2

Wat is een Stolperstein?
Dat is de Duitse benaming voor 
“struikelsteen”. Struikelstenen 
worden over heel Europa gelegd 
voor de slachtoffers van het na-
tionaalsocialisme. Ze worden 
geplaatst in het trottoir voor de 
vroegere woonhuizen van men-
sen die door de nazi's verdreven, 
gedeporteerd en vermoord zijn.

Wie was David Wessel? 
Hij is het enige dodelijke slacht-
offer van de Holocaust in Aar-
landerveen. Op woensdag 30 
september 1942 werd hij door 
twee Duitse officieren, twee sol-
daten - waarschijnlijk Grüne Poli-
zei - en een politieman van huis 
opgehaald. Hij mocht alleen zijn 
jas meenemen. Drie dagen later 
stierf hij in de gaskamer van Aus-
chwitz. 

David Wessel woonde in Rotter-
dam, kwam naar Aarlanderveen 
en trok bij zijn twee dochters 
in. Tientallen jaren na de oorlog 
hebben we aangenomen dat 
David zijn huis was kwijtgeraakt 
in het bombardement van Rot-
terdam op 14 mei 1940. Ten on-
rechte.

Jan den Hengst, fotograaf en 
medewerker van het Aarlan-
derveens Archief pakte de plat-
tegrond van Rotterdam erbij en 
ontdekte dat de wijk waar Wes-
sel woonde gespaard was geble-
ven. De kleindochter van David 
Wessel, Anna Campen-Spijkers, 
schreef een boekje over hun ge-
zin in oorlogstijd, War, Love and 
Laughter, waarin ze vertelt hoe 
het de familie in de oorlog ver-
gaan is.

David en zijn familie
David Wessel was getrouwd met 
Anna de Leeuwe. Zij kregen zes 
kinderen. Anna stierf in 1927, 
toen ze 54 was. Roos, de moeder 
van Anna Campen-Spijkers en 
dochter van David en Anna, was 
getrouwd met Joop Spijkers die 
voor Shell op Curaçao werkte en 
die ze pas na de oorlog weer zou 
zien. Joop en Roos kregen vijf 
kinderen. Jaap Heppener was 
een kind uit een eerder huwelijk 
van Roos. Hij wist naar Engeland 
te ontkomen en vocht van daar-
uit tegen de nazi’s.

Het huis van de zus van Roos, Tie-
ne, in Rotterdam was tijdens het 
bombardement wel verwoest. 
Tiene was naar Aarlanderveen 
gekomen en huurde daar het 
voorste gedeelte van een oude 

Plaatsing Stolperstein
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boerderij. Ze vroeg Roos om ook 
naar Aarlanderveen te komen. 
Ze zouden dan met beide gezin-
nen de boerderij bewonen en de 
huur delen. Dochter Anna kon 
zich herinneren dat haar moe-
der, broertje David en zij ergens 
in de herfst van 1940 overgin-
gen. Ze wist nog dat de bomen 
al kaal werden en dat het die 
dag pijpenstelen regende. Als 
meisje uit de grote stad had ze 
nog nooit zoveel gras en zoveel 
koeien gezien.

David in Aarlanderveen
In 1941 kwam haar opa, David 
Wessel, plotseling naar Aarlan-
derveen. David was een lange, 
hoffelijke man die actief was 
in de vakbond. Officieel was hij 
kuiper van beroep, maar hij han-
delde ook in antiek. Daarnaast 
schilderde hij graag en schreef 
hij gedichten voor speciale ge-
legenheden. Zo stuurde cabare-
tier Pisuisse hem eens een kaart 
om hem te bedanken voor het 
gedicht dat hij aan hem had op-
gedragen en dat hij, Pisuisse, 
‘met grote waardering en aan-
dacht’ had gelezen. Tiene’s man, 
Koos van Rooyen, kwam over uit 
Rotterdam om in het huis aan de 
Stationsweg op zolder een ka-
mertje voor zijn schoonvader te 
timmeren. Overdag trok David 

vaak de polder in om er te te-
kenen en te schilderen. Hij was 
ook een fanatiek schaker. Co 
Breedijk was meestal zijn oppo-
nent. Vreemd, als je bedenkt dat 
Co Breedijk lid was van de NSB. 
De heren zelf zagen het bezwaar 
daarvan niet in.

Het werd steeds voller in het 
voorhuis. Allerlei familieleden, 
vrienden en vriendinnen kwa-
men voor kortere of langere tijd 
naar Aarlanderveen en vonden 
rust in de stille polder. Ieder-
een moest aanpakken om dit 
grote, harmonieuze huishouden 
in goede banen te leiden en het 
vriendje van Truus, Adriaan Aart-
man, legde zelfs een moestuin 
aan, zodat er genoeg te eten 
was voor iedereen. De meeste 
gasten trokken echter verder. 
Truus trouwde overigens met 
haar Adriaan en samen kregen 
ze twee zonen, John in 1942 en 
Hank in 1944.

David in de oorlog
Van alle maatregelen tegen de 
Joden was in het landelijke Aar-
landerveen niet veel te merken. 
Begin 1941 moesten David, Roos 
en Tiene zich in het gemeente-
huis van Alphen aan den Rijn la-
ten registreren. En vanaf zondag 
3 mei 1942 moesten ze alle drie 

Plaatsing Stolperstein



18 Mei 2022

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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de gele ster dragen. Getrouwd 
met niet-Joodse mannen waren 
Tiene en Roos echter vrijgesteld 
van ‘tewerkstelling in Duitsland’. 
Zij moesten zich wel op straffe 
van deportatie aan de honder-
den regeltjes en voorschriften 
houden die de bezetter de Jood-
se Nederlanders had opgelegd. 
Roos kon soms slordig zijn met 
het dragen van de ster, wat op 
zich al levensgevaarlijk was. 
Toen ze een keer naar Nieuw-
koop fietste zonder ster, beet 
een NSB’er haar toe dat hij haar 
een volgende keer zou aange-
ven bij de Duitsers.

David en de Duitsers
Op woensdag 30 september 
1942 werden Anna en David door 
een onbekende mevrouw uit de 
klas gehaald en naar huis ge-
stuurd. Er stonden twee Duitse 
militaire wagens, een personen-
auto en een vrachtwagen voor. 
Postbode Ko van Leeuwen ging 
luidkeels tekeer tegen wat de 
Duitsers van plan waren. Binnen 
troffen Anna en David twee of-
ficieren, twee soldaten en een 
politieman aan. Anna weet nog 
goed dat ze allerlei kleren over 
elkaar moest aantrekken. Ook 
de zwarte kousen waar ze een 
hekel aan had, omdat ze zo jeuk-
ten. Ze was zo dik van al die stof 

dat ze haar armen niet gewoon 
naast haar lichaam kon krijgen. 
De politieman fungeerde als 
tolk, terwijl de officieren Roos 
ondervroegen. Van angst kro-
pen David en Anna onder de 
tafel. Een van de soldaten zag 
de boodschappentas van Roos 
staan en haalde al het geld uit 
haar portemonnee. De politie-
man vroeg aan een van de offi-
cieren of dit nou wel nodig was. 
Hij antwoordde dat ze toch geen 
geld nodig hadden waar ze naar 
toe gingen.

Op dat moment kwam Marie 
Gies binnen. Een kordate vrouw 
en een goede vriendin van Roos 
uit Rotterdam, die met haar 
dochtertje Lena ook in Aarlan-
derveen woonde. Ze maakte 
kennelijk indruk met haar laar-
zen, regenjas, de doek om haar 
hoofd en hijgend van de over-
haaste fietstocht. Marie sprak 
goed Duits en legde de officie-
ren uit dat Roos en Tiene met 
niet-Joodse mannen getrouwd 
waren en dus niet weg hoefden. 
Toen kwam (opa) David binnen. 
Hij had geen idee wat er allemaal 
om hem heen gebeurde en ging 
zoals gewoonlijk op zijn eigen 
plek voor het raam zitten. Hij 
was vanuit zijn zolderkamertje 
naar beneden gekomen, om-

Plaatsing Stolperstein
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U bouwt natuurlijk geen vermogen op om dit na  

uw overlijden meteen weer uit handen te geven  

aan de belastingdienst. Kroes en Partners onder- 

steunt u daarom graag met een goede vermogens- 

planning. Wij adviseren u over de fiscale constructies  

waarmee u uw vermogen zo voordelig mogelijk  

nalaat aan uw erfgenamen. U krijgt waar voor uw  

geld en dat is toch een geruststellende gedachte.

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

Vermogensplanning

Met ons
gaat u
voor winst!
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dat hij naar het toilet moest. 
De Duitsers keken naar hem en 
zeiden dat ze hem in ieder geval 
mee zouden nemen. David pro-
beerde tevergeefs de Duitsers 
op andere gedachten te bren-
gen. ‘Wat moet u met een oude 
man als ik? Ik heb astmatische 
bronchitis’. De officier die een 
paar woorden Nederlands sprak 
antwoordde kil: ‘Die hangen we 
als eerste op.’

Marie Gies stond naast de oude 
David en Anna zag van onder de 
tafel hoe haar opa onopvallend 
vier of vijf zakjes in haar laarzen 
liet glijden. Hij zei dat ze al zijn 
schilderijen mocht hebben en 
legde haar uit waar hij ze had 
ondergebracht. Mijn opa mocht 
niets meenemen; alleen zijn jas. 
Buiten stond een groot aantal 
dorpelingen aangeslagen toe te 
kijken. David was erg populair in 
Aarlanderveen. Hij was regelma-
tig op straat te vinden en maak-
te met iedereen een praatje. De 
twee soldaten hadden hun ge-
weren op David gericht, alsof hij 
een gevaarlijke misdadiger was. 
Roos vroeg de omstanders opzij 
te gaan en plaats te maken. Er 
heerste een dodelijk stilte, toen 
David Wessel instapte en de wa-
gens wegreden.

Wees gegroet Maria
Binnen stortte Roos in en begon 
onbedaarlijk te huilen. Anna had 
haar moeder nog nooit zo zien 
huilen. In de laarzen van Marie 
zaten de ongeopende zakjes 
van het pensioen van David. 
Roos Spijkers had in de rest van 
de oorlog grote moeite om de 
eindjes aan elkaar te knopen. 
Via het Rode Kruis kreeg ze wel 
wat geld van haar man uit Cura-
çao, maar het was niet genoeg 
om haar gezin te eten te geven. 
Regelmatig moest ze spullen 
verkopen om de bakker en de 
kruidenier te kunnen betalen. Ze 
werd ook goed geholpen door 
een groot deel van de plaatse-
lijke bevolking. Een keer kreeg 
ze echter nul op het rekest, toen 
ze bij een boer om melk vroeg. 
Ze mocht pas terugkomen en de 
vraag opnieuw stellen, als ze het 
Wees gegroet Maria kon opzeg-
gen.

Alle zes kinderen van David Wes-
sel hebben de oorlog overleefd.

Stolperstein voor David Wessel
Op 20 mei om 10 uur is de plaat-
sing van de Stolperstein voor Da-
vid Wessel aan de Stationsweg 
nummer 2. U bent van harte wel-
kom om hierbij aanwezig te zijn.

Plaatsing Stolperstein
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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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Beste dorpsgenoten, vanaf 23 
mei is er weer de traditionele An-
jerActie voor het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. Sinds de Corona-
crisis is het Fonds overgestapt 
op digitale collecte vormen, en 
zal ook niet meer terugkeren 
naar collectebussen. Wij komen 
dus niet meer bij u langs de deur!

U kunt een algemene gift naar 
het cultuurfonds doen via onder-
staande webadres of bankreke-
ningnummer:
https://www.cultuurfonds.nl/do-
neren/eenmalig-geven  
of NL07RABO0367377535 t.n.v. 
Prins Bernhard Cultuurfonds.

Steunt u liever direct en zonder 
omweg uw lokale cultuurver-
eniging (DSS), scan dan onder-
staande QR-code:

(scan met uw camera-app, niet 
uw bank-app. De QR-code linkt 
u naar een betaalverzoek-site 
waar u uw donatie kunt invullen 
en met uw eigen bank-app kunt 
betalen), of maak direct over 
naar:
Muziekvereniging D.S.S.
NL71 RABO 0101395108
o.v.v. Anjercollecte 2022 DSS

DRAAGT U LOKALE CULTUUR 
EEN WARMT HART TOE? BIJ 
VOORBAAT DANK VOOR UW 
GIFT!

Muziekvereniging DSS, Lokale 
coördinator AnjerActie Prins Ber-
nhard Cultuurfonds

AnjerCollecte 
Prins Bernhard Cultuurfonds
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 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

           Voor al uw tuinonderhoud, aanleg 

     & Boomverzorging

  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

_____________________________________________________
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Elke vrijdagavond van 6 mei tot 
en met 26 augustus 2022 kunt u 
weer zomeravondklaverjassen 
in Het Dorpshuis, Dorpsstraat 53 
te Aarlanderveen. De zaal is om 
19.30 uur open en om 20.00 uur 
zal het startsein gegeven wor-
den. 

Elke avond worden vier ronden 
gespeeld in wisselende teams. 
Gezelligheid staat hierbij cen-
traal terwijl er natuurlijk ook se-
rieus gekaart wordt. 

De punten worden bijgehouden 
en er zijn leuke prijzen te verdie-

nen waaronder diverse vlees-
prijzen. Het is geen competitie, 
de prijzen worden wekelijks ver-
deeld. 

De speelwijze is Rotterdams. De 
deelname aan deze avond kost  
€5,00 en dit is inclusief een kop 
koffie of thee. 

Voor meer informatie over deze 
gezellige avonden kunt u con-
tact opnemen met Vivian Zeven-
hoven, secretaris@doorsamen-
werkingsterk.nl

Zomeravondklaverjassen

Speeltuin Nieuws

Spelletjesochtend
Op zaterdag 18 juni is er een spel-
letjes ochtend in de speeltuin. 
Voor alle kinderen van groep 1 
t/m 8. We starten deze ochtend 
om 09.30 uur met leuke spel-
letjes en activiteiten en na een 
lunch is het om 12.30 uur weer 
afgelopen. Voor leden kost dit 
€2,50 en niet leden €3,50. Graag 

opgeven tot 16 juni via jeugd-
commissie@speeltuinaarlander-
veen.nl

Wij hopen op veel kinderen en 
mooi weer.

Groetjes van het kinderactivitei-
ten team van de Buurt en Speel-
tuinvereniging Aarlanderveen.
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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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Rommelmarkt weer van start

Na een aantal jaren geen rom-
melmarkt te hebben kunnen 
organiseren, gaan we er dit jaar 
weer volledig voor. 

Noteer zaterdag 11 juni in de 
agenda. En natuurlijk ook don-
derdag 9 juni, want dan komen 
we huis aan huis spullen voor de 
markt ophalen. 

Wegens de bouwwerkzaam-
heden bij de kerk, is het helaas 
niet mogelijk om zelf een kraam 

te huren en zal de markt alleen 
rondom het dorpshuis plaatsvin-
den. 

Waar we tenslotte nog naar op 
zoek zijn, zijn mensen die de 
vereniging een warm hart toe-
dragen en op de donderdag-
avond, de vrijdag of de zaterdag 
mee willen helpen als verkoper 
of voor het opbouwen van de 
markt. Stuur in dat geval een 
berichtje naar info@doorsamen-
werkingsterk.nl

Campina Boerderijdag

Op 6 juni tweede pinksterdag is 
er weer een Campina boerderij-
dag in Aarlanderveen
 
Ook is er weer een geheel ver-
nieuwd rustpunt waar u als u 
langs wandelt of fietst een bak-
je koffie/thee of chocolademelk 
kunt nuttigen. 

Daarnaast is het dit jaar ook mo-
gelijk om Sups te huren voor een 
prachtige tocht door de polder.

Familie Verduijn
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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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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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Op zaterdagochtend 19 maart 
vertrok het Opleidingsorkest 
van muziekvereniging DSS naar 
Vleuten. In Vleuten werd het 
jeugdfestival georganiseerd, 
met als thema superhelden. We-
ken van tevoren is de jeugd be-
zig geweest met het maken van 
een eigen film, waarin een heus 
superhelden verhaal wordt af-
gespeeld. Het verhaal is door de 
jeugd zelf bedacht en geacteerd. 
Het zijn dus echte multitalenten! 

In Vleuten aangekomen kreeg de 
jeugd allerlei workshops aange-
boden, in het teken van muziek 
maken. Na een paar uur was het 
tijd. Het Opleidingsorkest mocht 
het podium op, de film ging in 
première.  ‘DSS en de Notenvre-

ter’. Achterop de beamer werd 
de film afgespeeld. En de filmmu-
ziek dan? Die werd live gespeeld 
door het Opleidingsorkest. En 
met een prachtig resultaat! Van 
alle orkesten werden wij op ge-
bied van muzikaliteit en creativi-
teit het hoogst beoordeeld. Zo 
ging het Opleidingsorkest van 
DSS als ware superhelden terug 
naar Aarlanderveen. Met de eer-
ste prijs en een mooie beker! 

Heeft u de film niet in première 
gezien? Niet getreurd, u kunt de 
film terugkijken op het YouTu-
be kanaal van muziekvereniging 
DSS. Wees gewaarschuwd, het 
kijken kan gepaard gaan met een 
lach en een traan.
Namens DSS Ilse Kreb

De superhelden van DSS
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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

Dorpsstraat 7
2445 AJ Aarlanderveen
Tel.: (0172) – 575355

Werkplaats:

Transportweg 11
2421 LT Nieuwkoop

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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Na 2 jaar Coronaleed zijn we dit jaar weer terug met het tentfeest in 
Aarlanderveen. Het wordt eindelijk weer genieten van diverse arties-
ten in de feesttent bij de plaatselijke voetbalvereniging. Het is de orga-
nisatie wederom gelukt om een keur aan artiesten vast te leggen voor 
een weekend vol plezier en feest.

Tentfeest S.V. Aarlanderveen 2022

3 dagen feest tijdens het Hemelvaartsweekend
26, 27 en 28 mei

Donderdag (= Hemelvaartsdag) 26 mei

"DUITS FEEST" Vanaf 15.00 uur tot 22.00 uur
Met o.a. Otto Wunderbahr, Wir Sind Spitze und Im-

mer Hansi

Kaartverkoop start dit jaar op zaterdag 19 april
(on-line of anders bij Café Het Oude Rechthuis)

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

Zaterdag 28 mei

Een feestavond zoals u die van ons gewend bent met

De Italiaanse Rockband The Vipers op de buhne.
Een tribute band die Queen levensecht imiteert, wonnen The 

Voice in Italie.

Helemaal Top, Back in Time tribute

Vrijdag 27 mei 

The Partysquad, Freddy Moreira, 
Tony Junior, Eijsco & Mello
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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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Woordzoeker
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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

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063

06 - 45 08 53 68

info@jmhoveniers.nl

Aarlanderveen

www.jmhoveniers.nl

TUINAANLEG
VOL PASSIE EN 

VAKMANSCHAP
Uw hovenier midden in het Groene Hart
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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 
Björn van den Bosch  Voorzitter, Noordeinde 79a - 0641918355
Kees Vedder  Secretaris, Dorpsstraat 55 - 0654637078
Maries Koole  Penningmeester, Dorpsstraat 25d - 0624789002
B. Zonneveld  Research en speciale projecten, 0610893839
Rob Groenestein  IT, Wijkbeheer, Noordeinde 9d - 0653279375
- vacature -  Woonbeleid,
Hanny Broere  Contact persoon redactie, Hogedijk 12 - 0652653942

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




