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Licht in de taal

Langs de witte wolkenranden zweeft ontwijkend licht,
Spelend op de winden van de wijde verte die zich spande

Om ’t beperkte zicht.

Wolken die ’t luchtruim bevolken gaan onstuimig voort.
Zonlichtbanen zijn als dolken, die het levend licht vertolken in het 

dichtend woord.

Polderwijde ruimten laten wind en licht nog vrij.
Uit gevulde honingraten, vangt de geest de rijke baten

van dit zomertij.

Rijk beladen zomerlanden geven mild hun vrucht.
De ontwaakte daadkracht van de scheppingsdrang van geest en 

handen geeft verwachting lucht.

Op het blank papier geschreven krijgen woorden kracht.
En door schrijflust aangedreven komt de taal in licht tot leven

als door hoger macht.

Aart Rodenburg

redactie@bvaarlanderveen.nl
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Testament?
Wij zorgen 
dat het  
bij u leeft

 

 

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

De Belangenaar
”Actueel nieuws uit eigen dorp”

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.nl

Openingstijden:                           
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 Belangrijke gegevens

 Kors Kroon  M. Boogaardhof 2 06-10733138
    kors.kroon@ziggo.nl 
 Hans Verhage  vd Leeplein 3 0172-573335
    hansenmarina@casema.nl 
 Ben van der Post  Noordeinde 71 06-51213484 0172-571171
    joke.post@planet.nl  
 Paul Oosterman  Noordeinde 37A 06-10139219
    pauloosterman@ziggo.nl 
 Dik Lok  vd Leeplein 8 06-53940922   
    dik-lok@hotmail.com 
 Harry Buurma  Oostkanaalweg 3 0172-476577   
    dolly-harry@hetnet.nl
 John de Pater  Zuideinde 28 06-23533925 0172-574948
    hjdepater@hetnet.nl
 Frank Luyben  Nieuwkoopseweg 9 06-47143338 0172-571553 
    luijben@hetnet.nl

* Nationaal alarmnummer:  112
 - Politie... In geval van een noodsituaties belt u direct: 112 
 - Brandweer... 112 
 - Ambulance... 112                   ... Alléén in geval van noodsituaties!

+   Politie, als er geen haast mee gemoeid is... 0900- 88 44
N  Wijkagent, Danny Dannenburg & Karim Habyby 0900- 88 44
:	danny.dannenburg@hollands-midden.politie.nl
:	karim.habyby@hollands-midden.politie.nl
 Gemeente Alphen aan den Rijn   0172- 14 0172
   Huisarts, Dr. Frans van der Kooij. 0172- 57 1308
  Huisartsdienst, 
 ´s avonds, ´s nachts en in het weekend.  0900- 51 380 39

 De coördinatoren
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Studio Oosterman:
Donderdag 06 nov. Stijldansen
Jive voor de beginners en
Rumba voor de gevorderden
vanaf 22:00 uur vrijdansen
Aanvang 20:00 uur

Donderdag 13 nov. Stijldansen
vanaf 22:00 uur vrijdansen
Aanvang 20:00 uur

Vrijdag 14 nov.  Spinmill 
klaverjassen aanvang 20:00 uur

Zondag 16 nov. Koppel 
klaverjassen incl. warm/ koud 
buffet Aanvang 15:30 uur

Zondag 16 november - DSS 
Wijnproeverij in het Dorpshuis
Van 15 tot 17 uur kunt u kennis 
maken met een compleet 
assortiment wijnen. Toegang 
is gratis en aanmelden is niet 
nodig

Dinsdag 18 nov. WLTO 
klaverjassen Aanvang 20:00 uur

Donderdag 20 nov. Stijldansen
vanaf 22:00 uur vrijdansen
Aanvang 20:00 uur

Donderdag 27 nov.  Stijldansen
vanaf 22:00 uur vrijdansen
Aanvang 20:00 uur

Vrijdag 28 nov. Spinmill 
klaverjassen aanvang 20:00 uur

Zondag 30 nov. Bridge drive
Aanvang 15:00 uur

Overige activiteiten
Vrijdag 7 nov.
Klaverjassen voetbalvereniging
Aanvang 20:00 uur

Dinsdag 11 nov. 
Sint Maartentocht, vertrek 
18.00 uur RK kerk

Woensdag 12 nov. 
Knutselmiddag in de speeltuin, 
Aanvang 14.00 uur

Vrijdag 28 nov.
Filmavond voor de jeugd in de 
speeltuin Aanvang 18.30 uur

Zaterdag  29 nov.  
snoekviswedstrijd    
Inschrijven om 12.30 bij het 
Oude rechthuis

Kaarten in de speeltuin:
Aanvang om precies 19.30 uur
10 en 24 november
8 en 22 december
De 22ste is tevens onze kerst-
kaart avond met vele lekkere 
prijzen en een verloting, kom 
eens mee spelen, het is best de 
moeite waard.

Agenda
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Kom eens langs en ervaar de kwaliteit
die wij u te bieden hebben aan:
  • Verse frites
  • De beste sauzen
  • De lekkerste snacks
   meer dan 30 soorten

Iedere donderdag bij de brandweerkazerne in Aarlanderveen:

Snackservice Marie 
      
 
 

Aankomst: 17:00       Vertrek: 19:00

Uw bestelde frites en snacks worden gebakken volgens  de regels van 
het ‘’ verantwoord frituren’’. U kunt ons ook boeken voor:
verjaardagen, (school)feesten, bedrijfslunch en/of borrel.

 
Voor meer info: 0613117862 of  www.snackservicemarie.nl

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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Van de bestuurstafel

Redactieleden
Brigitte van der Marel heeft 
besloten te stoppen als redac-
tielid. Zij heeft zich vele jaren 
ingezet bij de redactie. We wil-
len haar, namens het bestuur, 
bedanken voor haar inzet. Wij 
verwelkomen het nieuwe redac-
tielid Ingrid de Wilde. Zij deed al 
vrijwilligerswerk voor de Belan-
genvereniging.

Contributie 2014
De contributie van 2014 kan over-
gemaakt worden op rekening-
nummer: NL27RABO0101395221 
t.n.v. Belangenvereniging Aar-
landerveen. Vermeld u hierbij 
ook uw naam en adres. De con-
tributie bedraagt 3 euro per per-
soon (boven de 16 jaar) per jaar.

Indien u ons wilt machtigen 
voor een automatische incasso 
van de jaarlijkse contributie of 
als u jaarlijks contant wilt be-
talen, geeft u dit dat aan bij 
onze penningmeester. U kunt 
een e-mail sturen naar leden@
bvaarlanderveen.nl of een brief-
je sturen naar Secretariaat BVA, 
Dorpsstraat 53A, 2445 AK Aar-
landerveen.

Overleg Gemeente
Recent is er een overleg ge- 
weest over de verkeersdrukte in 
onze Dorpsstraat. De BVA kreeg 
mondeling de eerste uitkomsten 
te horen van de tellingen die 
zijn geregistreerd met behulp 
van 4 camera’s in en rondom 
Aarlanderveen. Dit in het kader 
van een planstudie verkeersdruk 
Dorpsstraat. Op werkdagen zijn 
er 800 fietsbewegingen heen en 
terug waarbij ongeveer 600 mid-
delbare scholieren uit Nieuw-
koop richting Alphen aan den 
Rijn fietsen. Er zijn gemiddeld 70 
zware voertuigen per dag geteld 
waarbij er 8 door de Dorpsstraat 
rijden tijdens de ochtendspits. 
De BVA heeft gevraagd om ook 
cijfers met betrekking tot sluip-
verkeer te rapporteren. Bin-
nenkort komt er een uitgebreid 
rapport beschikbaar, maar hoe 
binnenkort is nog onduidelijk.

Op 3 november is er een be-
stuurlijk overleg met wethouder 
dhr. Kees van Velzen, de gebieds-
adviseurs en de bestuursleden 
BVA. In de volgende Belange-
naar kunt u hierover meer lezen. 

Bestuur BVA
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Wilt u zelf bepalen wat de sfeer van 
uw eigen uitvaart moet zijn? Wilt u uw 
wensen duidelijk maken? Dat kan. U kunt 
dit vastleggen in een wilsbeschikking. 
Onze medewerkers zijn experts in het 
vooraf bespreken van uitvaarten. 

Zij kunnen u informeren en adviseren 
over alle mogelijkheden die er zijn en 
bekijken met u of uw wensen passen 
binnen het voor u mogelijke budget. 
Het opstellen van een wilsbeschikking is 
vrijblijvend en kosteloos.

Een afscheid met gevoel voor sfeer en 
met respect voor de overledene, helpt 
bij de verwerking van het verlies. Juist 
daarom vinden we het zo belangrijk dat 
mensen hun wensen kenbaar maken en 
dat wij ze op integere en professionele 
manier kunnen adviseren.

Wilt u meer informatie? 
Belt u dan met 0172 573 220 
of ga naar www.konstendunweg.nl

Uw wensen vastleggen 
geeft helderheid

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

“Ik sta midden in het leven, 
maar heb toch over mijn 
uitvaart nagedacht...”
Charl�  e, 61 jaar
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Puntje van de redactie

Aanleveren kopij
U kunt uw kopij afgeven bij een 
van de redactieleden of per post 
opsturen. De adressen vindt u 
voorin de Belangenaar. 
U kunt het ook per e-mail aan-
leveren. Ons adres hiervoor is:
redactie@bvaarlanderveen.nl

Kopij met bestuursgerelateerde 
onderwerpen kunt u het beste 
direct naar het bestuur sturen, 
dit voorkomt verwarring bij ons 
op de redactie.
bestuur@bvaarlanderveen.nl

10 nov. bestuursvergadering

Lees dit nog even... 
De Bestuursvergaderingen van de Belangenvereniging zijn altijd openbaar.
Wij vragen echter wel of u uw bezoek wilt melden bij het bestuur. Dit ivm 
de catering, extra stoelen en onze voorbereiding op de agenda. Ook de 
locatie wordt pas (gezien het vrijwillige karakter) weeks tevoren bepaald. 

Kijk ook eens op de website: www.aarlanderveenonline.nl

Spelregels
Anoniem ingezonden stukken 
worden niet geplaatst. 
De redactie behoudt zich het     
recht voor om ingezonden stuk-
ken in te korten en/of aan te 
passen en zelfs om ingezonden 
stukken te weigeren. 

De Belangenvereniging Aarlan-
derveen en de redactie zijn niet 
aansprakelijk voor eventuele on-
juistheden en/of onvolledigheden
van de informatie in de Belange-
naar. 

26 nov. redactievergadering

De volgende Belangenaar komt uit rond 6 december

De uiterste inleverdatum is op maandag 24 november a.s.
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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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Op zaterdag 20 december ver-
zorgt DSS weer het jaarlijkse 
kerstconcert in de Petrus en 
Paulus kerk aan het Noordeinde. 
Om het concert ook voor jeugd 
toegankelijk te maken begint 
het concert om 19.00 uur. Het 
programma zal bestaan uit 
werken voor orkest, maar ook 
zang zal niet ontbreken. De kerk 
zal sfeervol worden verlicht om 
het kerstgevoel nog eens extra 
te versterken. U bent van harte 
welkom, ook op de kerstborrel 
na afloop in Het Dorpshuis.
  
Winterkost 2015
Het lijkt nog ver, maar nu de 
herfst toch is aangebroken zal 
de winter niet lang op zich laten 
wachten. Daarom kunt u zich 
nu alvast opgeven voor de win-
terkostmaaltijd die gehouden 
zal worden op 7 februari. In 
een sfeervol Dorpshuis kunt u 
weer onbeperkt genieten van 
Hollandse kost. Opgeven kan 
bij Frans Dobbe, 0172-602172 of 
fransendela@ziggo.nl 

Zorg dat u er snel bij bent, want 
vol is vol!
  
Solisten DSS Succesvol
Dat de jeugdopleiding van onze 
muziekvereniging nog steeds 

op goed niveau draait bleek 
wel weer tijdens het solisten-
concours van de Zuid-Hollandse 
Bond op 27 September in De Lier. 
DSS was met haar leden hof- 
leverancier deze dag en wist in 
alle categorieën ook de kam- 
pioen af te leveren:
  
Jeugddivisie
Owen Brouwer - 85 punten (win-
naar)
Kirsten Nieuwenhuize - 83 pun-
ten
Caitlin Brouwer – 82 punten
  
Vijfde divisie
Luca Vaneman - 83 punten (win-
naar)
Karlijn Hoogervorst - 82 punten
Merel Hoogeveen - 80 punten
  
Vierde divisie
Yente de Zwaan - 84 punten 
(winnaar)
Marilyn Leliveld - 83 punten
Jan Joszef Buis - 80 punten

Derde divisie
Megan Brouwer - 90 punten met 
lof (winnaar)
Berdien Remmerswaal - 89 pun-
ten
Gwendolyn Leliveld - 89 punten 
Ismay van der Vis – 80 punten
  

Kerstconcert 2014
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Uitvaartonderneming

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

Bij een overlijden ben ik er voor u. 

Geen internet? Bel me en ik bezorg u per post uitgebreide informatie.
Afscheid nemen verdient aandacht. En die geef ik u graag.

. crematie of begrafenis

. ontzorgen of actief meehelpen

. ook als u verzekerd bent

opbaren thuis of elders .
maatwerk in drukwerk .

laatste verzorging zelf of uit handen .

Het Kan Anders!!!

• HKA-Nieuwkoop, Loon- en Verhuurbedrijf •
• Achttienkavels 7 • 2421 LG Nieuwkoop •
• Tel.: (0172) 571152 • Fax: (0172) 571286 •

• E-mail: info@hka-nieuwkoop.nl •
• www.hka-nieuwkoop.nl •

uw ideale partner 
in de dienstverlening

2053034 HK_adv_A6_liggend_kl  23-11-2009  11:40  Pagina 1
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Tweede divisie
Vivian Zevenhoven - 91 punten 
met lof (winnaar)
Babette Geurts - 86 punten
  
Eerste divisie 
Willemijn van der Veen en Ber-
dien Remmerswaal - 90 punten 
met lof (winnaar)
Cheryl Oosterman en Audrey 
Boerlage - 89 punten
  
Succesvol RABO Friends in Mu-
sic concert
Op 26 oktober verzorgde het 
DSS fanfareorkest samen met 
koperensemble Brazzled het 

jaarlijkse Friends in Music in 
het Parktheater in Alphen aan 
den Rijn. Dit concert was gratis 
toegankelijk voor sponsoren en 
vrienden van DSS als dank voor 
hun jaarlijkse steun. Ook vriend 
of sponsor (adverteerder in 
Toetie) van DSS worden? Neem 
dan contact op via vrienden@
doorsamenwerkingsterk.nl en 
vraag naar de mogelijkheden. 

Als sponsor of vriend ontvangt 
u naast kaarten voor dit concert 
ook 5x per jaar het verenigings-
magazine Toetie.

Kerstconcert 2014

F.C. VAN DOLDER BOUWBEDRIJF
Woningbouw

Renovatie
Onderhoud

Verbouw

Zuideinde 27 • 2445 AS Aarlanderveen • Tel: 0172-57 3727 • Mob: 06-502 118 27
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Open dag Poldergemaal
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Kruising:
Auto’s, vooral grijze, zijn slecht te 
zien als ze uit Nieuwkoop komen 
wanneer een voetganger wil over-
steken vanuit het Noordeinde. De 
gemeente gaat kijken of er iets aan 
gedaan kan worden. Bijvoorbeeld 
de vangrail aanpassen. Ook wordt 
er gekeken of er een paar extra par-
keervakken bij kunnen. Ruimte is er 
in ieder geval.
 
Lichtmasten op de hofjes in de 
dorpskern:
Er wordt bekeken of een aantal 
masten op de Maarten Boogaard-
hof slimmer geplaatst kan worden. 
Een aantal is al geraakt doordat de 
masten direct achter een parkeer-
vak staan. De lichtmasten op de 
Dr. van der Windhof worden nog 
schoongemaakt en krijgen dezelfde 
coating als op het ander hof.
 
Paaltje Windhof- Dorpsstraat:
Een veelvuldig geraakt paaltje is een 
aantal centimeters verzet. Er kan nu 
weer normaal de weg opgedraaid 
worden.

Onkruid voor de kerk:
Tussen de kerk en de lingeriewinkel 
staat al veel onkruid in het nieuwe 
zitplaatsje. Hier wordt een struc-
turele oplossing voor bedacht, zo-
dat we geen onkruid meer krijgen.
 

Beplanting/pleinstickers op de 
hofjes in de dorpskern:
De beplanting - o.a. voor de kerk 
en het speeltuintje - wordt rond 
november/december geleverd. De 
pleinstickers zijn eind oktober ge-
leverd. Ook is er een extra prullen-
bak geplaatst in de speeltuin.

Muziektent:
De zoektocht naar extra geld voor 
de muziektent is nog in volle gang. 
Het Rabobank fonds heeft toege-
zegd. Bij nieuwe partijen is gevraagd 
om materiaal en ondersteuning. We 
houden u op de hoogte.
 
Snelheid in Dorpsstraat:
De Dorpsstraat is een 30km zone. 
Eigenlijk is dit al te hard gezien het 
vele verkeer en de smalle doorgang. 
Vooral tijdens aanvang en verlaten 
van school is het druk met fietsend 
verkeer. Let op, pas uw snelheid 
aan. Spreek elkaar aan! Iedereen wil 
toch veilig thuiskomen?

Kleine parkeervakken kerk bij Dok-
ter van der Windhof:
De kleine vakken roepen veel vra-
gen op. De vakken zijn zo gemaakt 
omdat het eigen grond betreft van 
de kerk. Een 'kleine'  auto kan hier 
prima parkeren. Grote auto's zijn 
genoodzaakt 'fout' te parkeren. De 
gemeente is inmiddels op de hoog-
te en kijkt naar een oplossing.

Wijkbeheer en meer
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F.C. VAN DOLDER BOUWBEDRIJF
Woningbouw

Renovatie
Onderhoud

Verbouw

Zuideinde 27 • 2445 AS Aarlanderveen • Tel: 0172-57 3727 • Mob: 06-502 118 27

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

	  

	  

	  

Hollandse kaas 
Buitenlandse kaasjes 

Kerstgeschenken 
Cadeaubonnen 

Van der Leeplein 8 – Aarlanderveen – 0172 573055 – info@kaasenkerstgeschenken.nl 

 

Elke vrijdag is de winkel in ons kaaspakhuis 
geopend van 14.00 tot 20.00 uur. Of bestel uw 
kaas per email of telefonisch. Op vrijdagmiddag 
of –avond zullen wij uw bestelling thuisbezorgen! 

Kaashandel D. Lok wenst u prettige Kerstdagen 
en een gezond en smaakvol 2014! 

Hollandse kaas 
Buitenlandse kaasjes 

Kerstgeschenken 
Cadeaubonnen 

Van der Leeplein 8 – Aarlanderveen – 0172 573055 – info@kaasenkerstgeschenken.nl 

 

Elke vrijdag is de winkel in ons kaaspakhuis 
geopend van 14.00 tot 20.00 uur. Of bestel uw 
kaas per email of telefonisch. Op vrijdagmiddag 
of –avond zullen wij uw bestelling thuisbezorgen! 

Kaashandel D. Lok  
Kaas vers van ’t mes! 

 



De Belangenaar uitgave November 2014 19

Speeltuin Nieuws

Sint Maartenoptocht
Op 11 november is het weer de 
jaarlijkse Sint Maartenoptocht in 
ons dorp. 

We vertrekken om 18.00 uur 
vanaf de RK Kerk aan het Noord-
einde, vooraf gegaan door de 
drumfanfare van D.S.S. Voor de 
veiligheid blijft iedereen achter 
de muziek aanlopen. Ook is het 
aan te raden om zoveel mogelijk 
een reflecterend hesje te dragen 
en natuurlijk een mooie lampion 
De ouders begeleiden zelf hun 
eigen kind(eren). Na afloop van 
de tocht kunnen de kinderen de 
deuren langsgaan.

Knutselmiddag
De volgende dag 12 november is 
er weer een knutselmiddag in de 
speeltuin. We beginnen om 14.00 
uur en om 15.30 uur is het weer 
afgelopen. De entree bedraagt 
€ 1.50 voor leden en € 2.00 voor 
niet leden. Wat we gaan maken 
blijft een verrassing.

Sinterklaas intocht
Ook dit jaar brengt de Sint met 
zijn Pieten weer een bezoek aan 
de kinderen van Aarlanderveen.
Dit gebeurt op zaterdag 22 no-
vember, om 13.30 uur vertrek-
ken we samen met de drumfan-
fare vanaf het dorpshuis naar 

de RK Kerk. Hier halen wij met 
zijn alle de Sint op voor een tour 
door het dorp.

We eindigen bij het clubgebouw 
van de speeltuin waar we met de 
kinderen uit Aarlanderveen of 
van de leden buitenaf het feest 
voortzetten. Dit is voor de kin-
deren t/m groep 4, dus ook voor 
de allerkleinste is er een plekje.
( per kind kan er 1 ouder cq be-
geleider mee naar binnen).

Omdat Sinterklaas graag wil 
weten hoeveel cadeautjes hij 
mee moet nemen mogen de 
kinderen op dinsdagmiddag 18 
november hun schoen komen 
zetten in het clubgebouw. Dit 
kan van 15.15 tot 16.00 uur.

Filmavond
Op vrijdagavond 28 november 
is er een filmavond in de speel-
tuin. Het begint om 18.30 uur en 
duurt tot 20.00 uur.

Ook hier is de entree € 1.50 voor 
leden en € 2.00 voor niet leden. 

De kinderen krijgen dan iets te 
drinken en te snoepen. Er is ook 
chips (€ 0.30) en snoep(€ 0.10) te 
koop.
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Podium plaats voor Dick Lok

Opnieuw podiumplaats voor 
Kaashandel D. Lok bij het Neder-
lands Nationaal Kaaskeur Con-
cours

Dit jaar behaalde Dik Lok van 
Kaashandel D. Lok uit Aarlan-
derveen, de 3e plaats in de cate-
gorie detailhandel en mocht don-
derdag 9 oktober jl. de bronzen 
medaille in ontvangst nemen 
tijdens de uitreiking in het Gooi-
land theater te Hilversum.

Dik scoorde goed op o.a. het 
benoemen van type kaas en 
smaakafwijkingen waardoor hij 
in de prijzen viel. 

“Dit jaar was er geen enkele boe-
renkaas maar wel twee maas-
dammer-kazen in de selectie 
opgenomen. Dat is uitzonderlijk. 
Daarnaast was er een extra bele-
gen 20+ kaas bij, die uitmuntend 
van smaak was. Dit toont aan 
dat er in Nederland topkwalit-
eit 20+ kaas gemaakt en gerijpt 
wordt”, aldus Dik Lok, eigenaar 
van Kaashandel D. Lok. 

“We zijn erg trots dat we als 
bedrijf, al 5 jaar achtereen be-
loond worden voor onze kennis 
van kaas.”

Het Nederlands Nationaal Kaas-
keur Concours (NNKC)

Het Nederlands Nationaal Kaas-
keur Concours werd dit jaar voor 
de 55e keer georganiseerd en is 
de enige in zijn soort ter wereld. 
Op 30 september en 1 oktober jl. 
hebben kaasdeskundigen vanuit 
de kaasindustrie, handel, spe-
ciaalzaken en kennisinstituten 
gekeken, geroken, gevoeld en 
geproefd van een speciaal voor 
hen geselecteerd assortiment 
van 10 Nederlandse kazen. Die-
genen, die het allerbeste soort, 
leeftijd en smaak hebben onder-
scheiden, zijn in de prijzen geval-
len en kunnen zich de beste 
kaaskenners van Nederland noe-
men.
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Voor de beste keurders zijn er 
bronzen, zilveren en gouden 
medailles te winnen. De totaal-
winnaar ontvangt de Gouden 
Kaasboor. Dit is de belang-
rijkste prijs in de Nederlandse 
kaaswereld. Dit jaar heeft Harm 
Abma, werkzaam bij CSK Food 
Enrichment te Ede, de Gouden 
Kaasboor gewonnen.

Workshop kaasproeven
Sinds dit jaar geeft Kaashandel 
D. Lok workshops in het proeven 
van kaas. Het idee is ontstaan 
door gesprekken met consu-
menten over dit kaaskeurcon-
cours. Men weet weinig over de 
verschillende Nederlandse kaas-
soorten en de smaken die ver-
krijgbaar zijn. 

“Tijdens deze workshop vertel-
len we over de verschillende 
kaassoorten die we in Nederland 
hebben, hoe je goed proeft en 
hoe je je smaak verder ontwik-
kelt. We hebben op deze manier 
de tijd om ons enthousiasme 
voor Nederlandse kaas over te 
brengen”, zegt Dik Lok. 

“Erg leuk om te zien dat deelne-
mers op een andere manier naar 
kaas gaan kijken en gaan pro-
even.”

Kaashandel D. Lok verkoopt 
sinds 1973 topkwaliteit kaas, 
vers van ’t mes in o.a. Aarlan-
derveen. Van jong tot echt na- 
tuurgerijpte brokkelkaas, di-
verse soorten light-kazen, kaas 
met verschillende kruiden, 
boeren en buitenlandse kazen.

Kerstgeschenken met kaas vers 
van ‘t mes
Ook maken wij Kerst- en relatie-
geschenken met zuivelproduc-
ten als specialiteit. Kaas is een 
prachtig product om in geschen-
ken te verwerken. 

Als liefhebbers van kaas ad-
viseren wij graag over ons as-
sortiment Hollandse (boeren)
kazen. U kan kiezen uit vele 
soorten, smaken, leeftijden en 
gewichten. 

Op www.kaasenkerstgeschen-
ken.nl is een selectie van de ge-
schenken te zien”, zegt Dik Lok.

Meer informatie over het Ne-
derlands Nationaal Kaaskeur 
Concours: http://www.nnkc.nl

Podium plaats voor Dick Lok
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Ga nooit heen zonder te groeten

ga nooit heen zonder een zoen

Wie het noodlot zal ontmoeten

kan het morgen niet meer doen

Ga nooit heen zonder te praten

dat doet soms een hart zo’n pijn

Wat je ‘s morgens hebt verlaten

kan er ‘s avonds niet m
eer zijn   

~ Toon Hermans ~

Uitvaartonderneming Gea van der Hee

 Aarlanderveen 06 - 27 27 88 98

www.geavanderhee.nl  

Bij een overlijden ben ik er voor u.
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Soms is afscheid nemen onvermijdelijk. 
De manier waarop dit gebeurt, is belangrijk voor later. Ik ga voor ‘passend’.

Ik ben werkzaam in Aarlanderveen, Nieuwkoop en wijde omgeving én dag en nacht bereikbaar.

Overleden, en wat nu
Als iemand in uw naaste omgeving overlijdt, is het 
geruststellend als u weet wat u dan moet doen. 
Behalve dat u eventuele naaste familieleden 
vraagt te komen, neemt u ook contact op met 
een arts, die zal komen om het overlijden vast 
te stellen. Daarna zult u een uitvaartondernemer 
moeten benaderen. U kunt mij dag en nacht 
bereiken om u vanaf dat moment bij te staan. 
Sinds 2010 ben ik gediplomeerd en heb inmiddels 
ervaring opgedaan als uitvaartbegeleider in 
Aarlanderveen, Nieuwkoop en wijde omgeving. 
Uw zorg wordt mijn zorg. Ik luister, bespreek met 
u de praktische zaken, probeer al uw vragen te 
beantwoorden, verricht de laatste verzorging met 
u of met iemand anders, adviseer u bij keuzes 
in bijv. kisten, vervoer en rouwdrukwerk, en leg 
afspraken met de benodigde instanties vast.
Er is heel veel mogelijk. En er is tijd genoeg 
om weloverwogen beslissingen te nemen, want 
niet alles hoeft op de eerste dag besproken en 
besloten te worden. 

Passend
Ja, mijn visie is dat een uitvaart moet passen bij de 
overledene en de nabestaanden. Niet ‘zoals het hoort’ 
of ‘het moet anders’, maar passend. Want passend 
voelt goed, zelfs onder verdrietige omstandigheden. 
En dát is weer een belangrijke stap in de latere 
rouwverwerking. Bedenk dat de overledene bij ú en uw 
naasten hoort en niet bij de uitvaartbegeleider.

Voorgesprek
Steeds meer mensen denken na over hun eigen 
dood. Soms is iemand ziek of wil men gewoon 
kijken of de gekozen uitvaartbegeleider wel 
bij hen past. Het is fijn om voor nabestaanden 
duidelijkheid te scheppen. Vragen worden 
beantwoord, kosten worden helder.
Een voorgesprek is gratis. En vindt u een 
voorgesprek te confronterend? Dan verstrek ik 
u graag vrijblijvend mijn boekje ‘Uitvaartwensen 
voor een persoonlijk afscheid’. Een goede leidraad  
bij vragen die op uw pad kunnen komen.

Kosten
Iedere uitvaart is anders van opbouw en per gemeente 
worden verschillende tarieven gehanteerd. Als de 
uitvaart inzichtelijk is krijgt u van mij een begroting. 
Ook wanneer u verzekerd bent, kan ik uw uitvaart 
verzorgen.

Tot slot
Ik besef dat, wát ik ook gelezen en geleerd heb, wát ik ook overdacht en ervaren heb, ik als uitvaartbegeleider 
uw verdriet nooit weg kan nemen. Maar ik kan u wel op betrokken wijze bijstaan als een dierbare overlijdt. 
Een gids zijn en samen met u werken aan een passend en verzorgd afscheid. 

Want we kunnen het maar één keer goed doen.  

www.geavanderhee.nl
Op deze site staat veel informatie. Bijvoorbeeld over de 
laatste verzorging, referenties en hoe de dagen er tot 
aan de uitvaart uit kunnen zien (werkwijze/wat doe ik/
dagelijks bezoek).
Wanneer u geen internet heeft, stuur ik u de informatie 
graag per post. Een vrijblijvend telefoontje is genoeg.
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Op dinsdag 25 november a.s. om 
15.15 uur wordt op basisschool 
De Viergang te Aarlanderveen 
een expositie van het werk van 
de kinderen van groep 5 tot en 
met 8 feestelijk geopend in aan-
wezigheid van ouders en leerlin-
gen. 

Tentoongesteld worden kunst-
werken van de kinderen zoals 
schilderijen en kleischalen, die 
de afgelopen maanden zijn ge-
maakt.

De expositie staat in het teken 
van het afscheid van de leer-
kracht handvaardigheid juf Hes-
ter Mulder, die begin december 
65 jaar wordt. Vanaf 1989 heeft 
zij op De Viergang aan genera-
ties leerlingen handvaardigheid 
gegeven. 

Omdat zij in 1998 na een avond-
studie van vijf jaar is afgestu-
deerd aan de Koninklijke Kunst-
academie te Den Haag was er 
in haar lessen veel aandacht 
voor kunst en kunstenaars. Ook 
werden musea en exposities 
met de kinderen bezocht. 

Hester kijkt terug op een mooie 
tijd bij De Viergang. “Ik heb van 
de eerste tot de laatste dag ge-

noten van het enthousiasme en 
de creativiteit van de kinderen. 
Bovendien vind ik het heel bij-
zonder om kinderen van oud- 
leerlingen les te geven of op de 
markt in Alphen aan den Rijn 
appels te kopen bij een oud-leer-
ling. 

Ik voel me erg verbonden met de 
school en natuurlijk zal ik de kin-
deren en de collega’s erg gaan 
missen, maar ik vind het wel erg 
leuk om met een expositie een 
loopbaan van zo’n veertig jaar in 
het onderwijs af te sluiten”.

Ouders, oud-leerlingen en oud-
collega’s die bij het afscheid wil-
len zijn, zijn van harte welkom!

Oproep: inschrijven basisschool 
De Viergang of peuterspeelzaal 
Nijntje
Wordt uw kind 4 jaar tussen no-
vember 2014 en juli 2015? Dan 
kunt u uw kind opgeven bij ba-
sisschool De Viergang in Aar-
landerveen! 

Wij zijn een kleine, gemoedelijke 
school, met oog voor het indi-
viduele kind. Wij hebben zelf-
standigheid, uitdaging en een 
individuele benadering hoog in 
het vaandel staan en geven met 

Inschrijven De Viergang
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groot plezier les onder het mot-
to “Klein, maar fijn!”. 

Bovendien hebben wij tevens 
een kinderdagverblijf en buiten-
schoolse opvang in onze school. 
Dit wordt georganiseerd door 
KDV Polderpret uit Nieuwkoop.

Ook hebben wij een peuterspeel-
zaal in het pand. Vanaf ongeveer 
2 jaar (en 3 maanden) kan uw 

peuter onze speelzaal voor 1 of 2 
dagdelen bezoeken. Wilt u meer 
informatie, een keertje komen 
kijken of uw peuter opgeven? 
Dat kan!

Voor informatie kunt u contact 
opnemen met Annet Kramer, 
tel.nr. 574173. 
U kunt ook onze website 
bezoeken: www.deviergang.
scopescholen.nl

Inschrijven De Viergang

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063

Goedhart Ontwerp
 Grafische producties 

Voordelig drukwerk & strakke vormgeving 
Ruim 25 jaar specialist in gedrukte media zoals: 
logo, huisstijl, briefpapier, tijdschrift, boek,  
brochure, folder, verpakking, advertentie, gids, 
fotografie, jaarverslag, catalogus, krant...

www.goedhartontwerp.nl

Noordeinde 18A, 2445XD Aarlanderveen, 
0172-579006, info@goedhartontwerp.nl
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Gespecialiseerd in:
     Diabetische voeten
     Reumatische voeten
     Chiropedie

Bel voor een afspraak met Marja de Goeij.

 0172 - 611 874  06-36112741

Ik kom bij u aan huis!

 
        Bloemen Kado Shop: De Blijde Wereld 
Verse Rozen - Boeketten - Bloemstukken en Rouwwerk 
          Planten - Plantenbakjes - Kado-artikelen 
 
Ook voor uw tuinonderhoud of aanleg voor meer info 
en het voordelige uurtarief 06-21536228 René Kroon      

                   
                Rozen bezorgen in heel Nederland !! 

  Zie onze Website www.deblijdewereld.nl 
           Noordeinde 11c / Aarlanderveen 0172-571909 
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CLASSIC & NEW MINI’S | VERKOOP | ONDERHOUD | ONDERDELEN | TUNING | RESTAURATIES

Kijk op
www.minicentre.nl
of kom eens langs!

Korteraarseweg 93
2461 GJ Ter Aar
Tel. 0172 573478
info@minicentre.nl 

Klein... maar fi jn!
De One Stop Shop voor iedere Miniliefhebber
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0172 49 32 82

WWW.KRAMERUITVAARTZORG.NL
Uitvaartcentrum Alphen aan den Rijn en Uitvaartcentrum Waddinxveen

Wij zijn er
       voor u...

Sarah Jongejan Marco Hoogenboom

Noordeinde 11B
2445 XA  Aarlanderveen

Tel.: 0172 - 57 32 67
Fax: 0172 - 57 01 29
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Mini Jeugddag bij SV Aarlan-
derveen geslaagd!
 
Op zaterdag 25 oktober was er 
bij voetbalvereniging Aarlan-
derveen een mini jeugddag.

Omdat dit in het verleden al-
tijd een groot succes was en er 
afgelopen jaar geen jeugddag 
werd gehouden, wilden we dit 
weer in ere herstellen.

De weergoden vonden dit ook 
een goed idee,  zodoende waren 
nagenoeg alle jeugdleden om 
half 10 aanwezig om de dag te 
beginnen.

Er werden groepjes gemaakt en 
met deze groepjes werden er di-
verse leuke spelletjes gedaan.

Zo was er vakschieten, waarbij 
een doelpunt in de kruising de 
meeste punten gaf. Het schots 
balspel was een veredelde vorm 
van honkbal, maar nu dus met 
een voetbal. Ook Oud Hollands 
sjoelen kwam eraan te pas en 
zeker op de stormbaan was het 
enthousiasme zeer groot!

De rode draad van de jeugddag 
is altijd weer de strijd om de pe-
nalty-bokaal.

Na de voorrondes waren Su-
zanne van Tol, Jaimy van Houten 
en Boris van der Pijl de grote 
winnaars in hun leeftijdscatego-
rie. Tevens mag Jaimy zich tot 
beste penalty-schutter van de 
SV Aarlanderveen kronen dit sei-
zoen en een mooie wisseltrofee 
mee naar huis nemen!

Na een broodje knakworst en 
wat drinken gingen de deelne-
mers voldaan naar huis en werd 
door de organisatie verklapt dat 
er dit seizoen nog heel veel meer 
leuke activiteiten aankomen!
 
Wil je dit ook meemaken?
Kom dan gerust eens een keertje 
vrijblijvend meetrainen.

De D-pupillen trainen elke dins-
dag en donderdag van 18:00-
19:00 uur

De F-pupillen elke dinsdag van 
18:00-19:00 uur. 

De Puppies trainen elke woens-
dagmiddag van 17:00-17:45 uur.
 
Namens de werkgroep Jeugd SV 
Aarlanderveen,
Jan de Rooij

Mini Jeugddag geslaagd!
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Een "oude" bekende

De geschiedenis van de Maria-
school en een “oude” bekende.

Als “oude” bekende heb ik Dhr. 
Cees Oerlemans geïnterviewd 
over zijn leven als onderwijzer/
directeur van de Mariaschool te 
Aarlanderveen.

Cees Oerlemans wist mij veel 
te vertellen over de tot stand-
koming van de Mariaschool in 
Aarlanderveen. Tot 1864 was 
de situatie in Aarlanderveen 
zo, dat er hier een openbare 
school gehuisvest was in het 
Dorpshuis. Alle kinderen uit Aar- 
landerveen, die naar school gin-
gen konden hier terecht.
 
Omdat de onderwijswet van 
1857 het mogelijk maakte om 
over te gaan op een andere 
oprichting van scholen besloten 
de Christelijke kerken in 1864  
hiertoe. In 1877 volgde het 
Katholieke schoolbestuur. 

De Mariaschool:
In 1875 werd het plan om een 
katholieke school te stichten 
concreet. Men bouwde naast de 
kerk een schoolgebouw en een 
onderwijzerswoning. De school 
werd door de parochianen gefi-
nancierd.

Op 3 mei 1877 werd het school-
gebouw plechtig ingewijd. Het 
aantal leerlingen nam toe. In 
1914 leende men geld om een 
schoolgebouw te realiseren 
met 3 lokalen. Deze lokalen zijn 
met de bouw van de Adriaan 
Honouthof fraai gerestaureerd. 
Doordat de financiering van het 
onderwijs makkelijker werd, kon 
men de onderwijsmogelijkheden 
uitbreiden.

Pastoor v.d. Brom zocht contact 
met de Zusters Dominicanessen 
uit Voorschoten. In 1918 werd 
er met hen een contract geslo-
ten. De zusters namen de ver-
zorging van het onderwijs en de  
wijkverpleging op zich. Voor de 
huisvesting van de zusters werd 
boven op het oude schoolge-
bouw en onderwijzerswoning 
een klooster gebouwd.                                                                                    
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Uiteindelijk in 1949 door finan-
ciële moeilijkheden en gebrek 
aan nieuwe zusters trokken zij 
zich terug.  Het klooster werd 
verbouwd tot onderwijzerswo-
ningen en Dhr. Willem van Doorn 
werd hoofdmeester. In 1962 
werden er 2 woningen gebouwd 
voor onderwijzend personeel. 
De school werd nog steeds 
bestuurd door een kerkbestuur. 
Hier kwam een einde aan in 1965.  
Dhr. A. Honout werd voorzitter 
van de stichting Rooms-katholiek 
Schoolbestuur Aarlanderveen.                                                                                                                               
Intussen waren er 2 lokalen 
voor de lagere school bijge-
bouwd (1955) en werd de oude 
kleuterschool vervangen door 
nieuwbouw (1978) De naam 
van de kleuterschool werd:                                           
De Veenrakkertjes.

Een “oude”bekende
Cees Oerlemans en zijn gezin 
waren wonende in Udenhout te 
Brabant. Hier was hij  een druk 
man: onderwijzer,  zat in de ge-
meenteraad en hielp bij de plaat-
selijke voetbalclub.
                                                          
Om wat meer rust te creëren 
in zijn leven besloot hij te sol-
liciteren naar vacatures in het 
Onderwijzersblad. Zijn keuze 
viel op Aarlanderveen. Dit vooral 

omdat er bij deze vacature een 
woning hoorde.  Omdat deze 
woning nog niet bij aanvang van 
het nieuwe schooljaar beschik-
baar was, werd Cees Oerlemans 
in januari 1970 aangesteld als 
hoofd van de Mariaschool i.p.v. 
augustus 1969. Als hoofd van de 
school gaf je les aan de 2 hoog-
ste klassen van de school. Zijn 
collega’s waren Dhr. M. Meijer, 
Mevr. E. Mol/Boone, Mevr. A 
Bakker/Zwartsen en Dhr. Visser.

Door Cees Oerlemans is er een 
hoop veranderd op de Maria-
school, zo was het eigenlijk 
gebruikelijk dat meisjes na de 
lagere school naar de huis-
houdschool gingen maar Cees 
Oerlemans stimuleerde ze om 
vooral door te leren. Ook voerde 
hij in de begin jaren 70 het carna-
val in op de Mariaschool, ik zelf 
weet nog dat ik als klein meisje 
erg jaloers was op mijn nichten 
die op de Mariaschool zaten en 
verkleed naar school mochten 
en feest vierde voor een dag.                                                                                   

Ook werd de eerste communie 
verplaatst van klas 1 naar klas 2 
zodat de kinderen beter wisten 
waar het precies omging bij het 
doen van je eerste communie.

Een "oude" bekende
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Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

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

Noordeinde 71
2445 XC Aarlanderveen
Tel.: 0172-57 1171
Fax: 0172- 57 4888

Machineverhuur - agr. loonwerken - graslandvernieuwing
(incl. kalklevering en kalkstrooien)
Handel in:         ruwvoerders,  grond,  grind,  zand en puin.
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In 1973 werden de eerste tv les-
sen gevolgd tijdens de les en in 
dit zelfde jaar werd de gymzaal 
gebouwd aan de Aarlander-
veenseweg. Voor die tijd werd er 
gegymd in het Dorpshuis.

Het schoolzwemmen begon 
ook in dit jaar, i.p.v. gymlessen 
werden de kinderen nu opge-
haald door een bus van Lang-
hout om naar zwembad “De Dil-
len” te gaan in Alphen aan den 
Rijn.

De “echte” schoolbel werd af-
geschaft door Cees Oerlemans 
want als hiermee gebeld werd 
moesten de kinderen strak in de 
rij gaan staan en stil zijn.

In de begin jaren 70 werd ook 
Engelse les ingevoerd, omdat  
Cees Oerlemans wilde dat de 
kinderen de juiste uitspraak kre-
gen werden er 2 moeders van 
kinderen naar school gehaald 
die van oorsprong Engels spra-
ken om het juist aan te leren.

In 1985 kwam de basisschool tot 
stand zoals we het nu kennen, 
dus met groepen i.p.v. klassen. 
En de kleuterschool werd bij de 
lagere school gevoegd.

Het leerlingaantal op de Maria-
school schommelde rond de 
140 kinderen, dit waren kin-
deren uit Aarlanderveen en 
Korteraar tot aan de kruising.                                                                              

Een "oude" bekende

Team 1975; 
Boven: Ben Sijbrandij, D. Wassenburg, M. Meyer en Anneke Brandsma
Onder: Cees Oerlemans en T. Jansen
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info@rsaccountants.nl
www.rsaccountants.nl

0172-612210
2411 NZ Bodgraven

Tjalk 44
RijnStreek

ACCOUNTANTS &
BELASTINGADVISEURS

Gewoon goed
geadviseerd

In 1993 moest het schoolbestuur 
besluiten tot een fusie met de 
school  `de Vossenschans` uit Ter  
Aar. Een fusie met de protestante  
school uit ons dorp bleek onmo-
gelijk.

Ook voor ons dorp Aarlander-
veen heeft Cees Oerlemans veel 
betekend. Na zijn komst in 1970 
in Aarlanderveen werd hij diri-
gent van diverse kerkkoren; van 
1970 tot 1972 het jongerenkoor 
te Aarlanderveen en van 1972 
tot 1992 het gemengde koor 
Aardam. 

28 jaar was hij voorzitter van mu-
ziekvereniging DSS en bijna 24 
jaar hoofd van de Mariaschool.

Bij de voorloper van de Belan-
genvereniging tw. “Aarlander- 
veen leeft” was hij samen met 
Notaris Bergsma en dokter v.d. 
Ent Braat lid van 1971 tot 1974.

In de jaren 1975 tot 1984 toen 
het wit-gele kruis en het groene 
kruis fuseerde werd hij voorzit-
ter samen met Cees v. ’t Riet van 
de nieuwe kruisvereniging. Daar-
na kwam er een samenwerking 
met alle kruisverenigingen uit de 
regio en werd Cees Oerlemans 
tot 1987 secretaris basiseenheid 
Plassengebied.

Naast dit alles heeft hij zich al-
tijd vrijwillig ingezet voor stencil-
werk voor de Belangenaar,     de 
kerk en vele verenigingen.

Ik wil Cees Oerlemans hartelijk 
danken voor de geweldige voor-
bereiding op dit interview waar-
bij hij mij vele details van vroeger 
op papier aanleverde.

Shirley Jasper-Veenswijk

Een "oude" bekende
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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

www.hagoortinstallatie.nl
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Na het succes van de actie vorig 
jaar is besloten om ook in 2014 
weer een wijnactie te houden. 

In samenwerking met lekkerfles-
jewijn.nl wordt een selectie van 
maar liefst 9 kwaliteitswijnen 
aangeboden voor scherpe prij-
zen. 

Of u nu een liefhebber bent van 
een zoete of droge witte wijn, 
een frisse rosé, een stevige 
rode wijn, een Moscato of een 
luxe mousserende wijn, voor  
iedere smaak is wel een wijn be-
schikbaar. 

Begin november ontvangt u een 
formulier waarmee u de wijnen 
van uw keuze kunt bestellen. 
U kunt er voor kiezen om uw 
bestelling thuis te laten bezor-
gen (in Aarlanderveen en om-
geving) of om uw bestelling zelf 
op te halen. Dat laatste is moge-
lijk op vrijdag 19 december, dus 
mooi op tijd voor de feestdagen. 

Meer informatie over bezorgen 
en afhaaltijden vindt u op het 
bestelformulier.

Wijnproeverij op 16 november 
in het Dorpshuis
Uiteraard is het ook dit jaar weer 
mogelijk om eerst te proeven en 
daarna pas te bestellen, want op 
zondag 16 november wordt er in 
het Dorpshuis een wijnproeverij 
gehouden. 

Van 15  tot 17 uur kunt u kennis 
maken met het gehele assorti-
ment wijnen. Toegang tot de 
proeverij is uiteraard gratis en 
vooraf aanmelden of reserveren 
is niet nodig. 

De opbrengst van de wijnactie 
wordt gebruikt om kinderen op 
de basisschool kennis te laten 
maken met (blaas)muziek. 

Jaarlijks worden door de mu-
ziekdocenten van DSS op diverse 
scholen presentaties verzorgd, 
waarin de kinderen enthousiast 
gemaakt worden om een mu-
ziekinstrument te gaan spelen. 
Door uw steun kunnen wij dit 
blijven doen tegen een zeer gun-
stig tarief.

DSS Wijnactie en Proeverij
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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!

Verhuur van hydrolische kranen,
grondkiepers en -dumpers, minigravers,

vervoer met eigen vrachtwagens en diep-
laders, slootreiniging

Zuideinde 21
2445 AS Aarlanderveen

Tel.: 0172 - 57 1327
Mob.: 06 - 54 267 761

AANNEMERS-, LOON- EN VERHUURBEDRIJF

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

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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Buurtkwebbels
Weet jij wat deze namen betekenen?

Jeuk
Kippen 

Raar 

Batman 

OmaAchterom
Baalhoek

Wortel  
Monopoli  

Bangert Honderd
Leermens

Het zijn plaatsnamen in Europa!

Het heeft een huisje.. op zijn rug 
Daarom loopt het niet zo vlug 
Het kruipt langzaam over straat 
Ik denk dat je het nu wel raadt! 

Tikke tokke tak ik ben een kleine… Slak

Mijn kleur is roodbruin 
En mijn staart lijkt een pluim 
Ik hou allerlei nootje 
Vast tussen mijn pootjes 
ik ben een… Eekhoorn

Ik ben klein en rond 
Ik scharrel over de grond 
Wormpjes en insecten is wat ik zoek 
In de tuin, onder een heg of in een hoek 
Als ik bang ben, kruip ik niet in een holletje 
Ik maak van mezelf een prikkelig bolletje!! 
ik ben een … Egel
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Toneelstuk: Alle Kokosnoten en Bosjesmannen bij Elkaar

Op een dag spoelen 4 personen aan op een verlaten eiland. Alle 4 
dragen een geheim met zich mee. Als ze uitgeput op het strand lig-
gen komt Maarten een kijkje nemen. Maarten is een wetenschapper 
die al jaren op het eiland woont en zich volledig richt op zijn vogelon-
derzoek. Nadat het viertal is bijgekomen, vind één van hen een pen-
sion op het eiland. De eigenaars van dit pension hebben echter nog 
nooit gasten gehad. Eén van de eigenaars draagt zelf ook een geheim 
met zich mee.  Er volgen allerlei komische verwikkelingen waar ook 
Maarten in verwikkeld raakt.

Bovenstaand toneelstuk wordt op 15 en 29 november opgevoerd in 
het Dorpshuis in Aarlanderveen. 
Toegangsprijs is € 7.00
Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)

Aangeboden:
Wordt het huishouden u soms teveel en zoekt u hulp hierbij?
Dit kan op dinsdag- of donderdagochtend.
Voldoende ervaring, tel 572592 Shirley Jasper-Veenswijk

Collecte
De jaarlijkse collecte van de nierstichting die van 15 t/m 20 septem-
ber werd gehouden, heeft in 2014 een bedrag opgeleverd van 751.88 
euro.Wij bedanken u hartelijk voor uw bijdrage. En collectanten, har-
telijk dank voor jullie inzet.
Namens De nierstichting Lenie Kempen.
   
                                    
Te koop: 
mooie zelfgemaakte kerstkaarten en zelfgemaakte lantaarntjes waar 
u een waxinelichtje in kunt doen voor de "donkere" dagen.
Komt u gerust kijken.
Corrie Mulders, Kerkvaartsweg 47, tel 573010

Ingezonden Berichten
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Ingezonden Berichten

Gevonden
Op de Kerkvaartsweg, een sleutelbos met daaraan 2 huissleutels,
oranje R en een blauw/geel puma bandje
Af te halen op Kerkvaartsweg 9, Corrie Veenswijk  tel 573930

Vrijwilligers gezocht dorpshuis Aarlanderveen

In en rond het dorpshuis is er regelmatig wat te  klussen. Daarom zijn 
wij opzoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om hierbij te hel-
pen. Soms gaan dingen stuk of vragen om een oppepper, kleine her-
stelwerkzaamheden en onderhoud  binnen en buiten het dorpshuis.

Bent u in de gelegenheid om hierbij te helpen hoor ik het graag.
U kunt ons bereiken via Email fransendela@ziggo.nl  of via de tel;  0172 
602172 / 0639795333

Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting
De collecte van de Nederlandse Brandwonden Stichting heeft in de 
week van 6 t/m 12 oktober het mooie bedrag opgeleverd van € 706,05 
in Aarlanderveen. Dit ook zeker dank zij de ondernemers die een bus 
hebben gesponseerd.

Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop zetten, het 
medische traject met tientallen operaties duurt soms jaren, daarnaast 
zijn ook de verwerkingsproblemen. Mensen met brandwonden wor-
den vaak nagestaard, gemeden en soms niet voor vol aangezien.

Daar moeten zij mee leren leven, de Brandwonden Stichting helpt 
hen daarbij. Al meer dan 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden 
Stichting haar strijd tegen deze littekens.

Ook alle collectanten heel hartelijk bedankt voor het collecteren in 
ons dorp.
Namens de Nederlandse Brandwonden Stichting  Lineke Lok.
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Oostkanaalweg 5b
2445 BA Aarlanderveen

+31(0)172-473 841
+31(0)172-475 773

info@aardam.nl
www.aardam.nl





OUDSHOORN
www.toyota-oudshoorn.nl


