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De Belangenaar
”Actueel  n ieuws u it  e igen dorp”

Een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen

”Actueel nieuws uit eigen dorp”



Het vuurwerk is voorbij
De lucht kaal en leeg
Alle dieren weer blij
De rust is weer terug

Het is weer begonnen
Een nieuw jaar 

Nieuwe dingen worden verzonnen
Uitdagingen staan weer voor de deur

De winter duurt voort
Laten we dat niet vergeten

En iedereen wordt aangespoord
Naar de toekomst te kijken

Het is weer januari
De aftrap van het nieuwe jaar

Maar voor je het weet, met wat fantasie
Is het alweer bijna zomer

redactie@bvaarlanderveen.nl
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Belangenaar Januari 2015

Herinnering: Het bestuur is nog steeds op zoek naar een nieuwe Secretaris!

Speciaal in deze Belangenaar:
 
Overleg met de gemeente m.b.t. overlast 
Schiphol

Herinnering: Het afval wordt voortaan op dinsdag opgehaald!

"over Alphen a/d Rijn zelf 
vliegen heel weinig vliegtui-
gen en is er nauwelijks over-
last"

Toneelstuk 
The Old Timers: 
Oldtimers gaan het 
klooster in!

Boek publicaties 
van Dolly Buurma-
Schiferli
"een indringend en ook 

controversieel document"
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Agenda

vrijdag 16 januari 
Kaartavond bij SVA, aanvang 20 
uur.

zaterdag 17 januari 
Toneelstuk Oldtimers, aanvang 
20 uur in het Dorpshuis. Meer 
over het toneelstuk verderop in 
de Belangenaar.

zaterdag 17 januari 
Winter Shantyfestival bij 
Studio Oosterman, aanvang 15 
uur, toegang 6,-. Reserveren 
aanbevolen via:  
info@studiooosterman.nl of 
0172-573374.

zondag 18 januari
Winter Shantyfestival bij Stu-
dio Oosterman, aanvang 14 
uur, toegang 6,-. Reserveren 
aanbevolen. Tevens wordt er 
op beide dagen een ‘Italiaans 
Buffet’ aangeboden voor 11,50 
p.p. Buffetkaarten uitsluitend te 
reserveren via:  
info@studiooosterman.nl of 
0172-573374.

maandag 19 januari 
Kaartavond bij de Speeltuin, 
aanvang 19.30 uur. 1,50 voor 
leden en 2,- voor niet leden.

woensdag 21 januari
Gezellige kindermiddag in de 
speeltuin, van 14 uur tot 15.30 
uur. De entree bedraagt € 1,50 
voor leden en € 2,- voor niet 
leden.

zaterdag 24 januari 
DSS AWARDS. Muzikale battle. 
Jong aanstormend talent en 
ervaren muzikanten, wie gaat er 
winnen? Aanvang 20 uur in het 
Dorpshuis, toegang gratis.

zondag 25 januari 
Midwinterconcert Drumfanfare. 
Ook dit jaar weer een afwisse-
lend programma. Aanvang 14 
uur in het Dorpshuis, toegang 
gratis.

vrijdag 30 januari 
Kinderbingo in de speeltuin, 
aanvang 18.30 uur. Meer infor- 
matie vind u bij Speeltuin-
nieuws.

vrijdag 30 januari 
Kaartavond bij SVA,  20 uur.

zaterdag 31 januari
Toneelstuk Oldtimers, aanvang 
20 uur in het Dorpshuis.
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Agenda

zondag 1 februari 
Toneelstuk Oldtimers, aanvang 
13.30 uur in het Dorpshuis.

zondag 1 februari
Koppelklaverjassen met buffet,  
15.30 uur , Studio Oosterman. 
Opgeven S. Leliveld 573 672.

maandag 2 februari 
Kaartavond bij de Speeltuin, 
aanvang 19.30 uur.

zaterdag 7 februari 
Winterkost in het Dorpshuis. Zie 
DSS nieuws.

zondag 8 februari
Koffieconcert Studio Ooster-
man, aanvang 12 uur, toegang 
gratis. Harmonieorkest Am-
stelveen o.l.v. Nico Schimmel & 
Koperkwintet Brasso. 

OUD PAPIER OPHALEN
woensdag 21 januari, 4 februari, 
18 februari

Bestuursvergadering BVA
maandag 19 januari

DE VOLGENDE BELANGENAAR
Verschijnt rond 7 februari.
Inleveren kopij uiterlijk 
maandag 26 januari.

Redactievergadering
woensdag 28 januari

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063
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Van de bestuurstafel

Jaarvergadering 2015
De jaarvergadering staat ge-
pland voor maandag 2 maart om 
20.00 uur in het Oude Rechthuis.
Wij stellen het op prijs als we u 
deze avond kunnen verwelko-
men.

De agenda en jaarverslagen van 
de secretaris en de penning-
meester komen volgende maand 
in de Belangenaar te staan. De 
notulen van de jaarvergadering 
2014 zijn in de Belangenaar van 
juli 2014 gepubliceerd.

Als u nog onderwerpen/aan-
dachtspunten heeft voor onze 
prioriteitenlijst 2015 kunt u deze 
kenbaar maken aan het bestuur. 
Hieronder een lijstje met onze 
prioriteiten voor het nieuwe jaar:
•	 Realisatie woonbeleid; 5 

woningen per jaar
•	 Opknapbeurt muziektent
•	 Planstudie verkeersdruk 

Dorpsstraat
•	 Opfrisbeurt Belangenaar
•	 Jaarlijkse update inwo- 

nersstatistieken
•	 Voetbal/basketbalkooi in het 

dorp
•	 Vernieuwde website
•	 Heroverweging financiën
•	 Schoonmaakactie
•	 Kerstboom

Opknappen muziektent
We zijn als bestuur nog aan het 
brainstormen hoe we de begro-
ting kunnen rond krijgen voor 
het opknappen van de muziek-
tent. De gemeente en het Rabo-
bank stimuleringsfonds hebben 
al een gedeelte geschonken, 
maar dit is helaas nog niet vol-
doende. Toch hopen wij het 
startschot te kunnen geven tot 
het opknappen van de muziek-
tent dit jaar.

De Belangenaar
De volgorde van de Belangenaar 
is aangepast. U vindt de contact-
gegevens van het bestuur en de 
redactie voortaan achterin. Daar 
vindt u ook de contactgegevens 
van de buurtpreventie coördi-
natoren, wijkagenten, de huis-
artsendienst en dergelijke.

Contributie
Bestuursleden hebben de af-
gelopen maanden de contributie 
voor 2014 opgehaald, de laatste 
adressen worden nu bezocht. 
Leden wordt gevraagd om over 
te stappen naar automatisch in-
casso of de contributie over te 
maken. De automatische incas-
so heeft vertraging opgelopen 
doordat het eerder gebruikte 
systeem niet meer beschikbaar 



Januari 2015 7

was, vertraging in de overdracht 
bij de bank en het overschake-
len naar IBAN dit jaar. Er is een 
goede oplossing gevonden, het 
kost alleen veel tijd om alle leden 
opnieuw op te voeren met volle-
dig IBAN nummer. Volgend jaar 
verder verbeteren.

Schiphol overleg met gemeente 
Alphen a/d  Rijn 
De een is er meer aan gewend dan 
de ander en de ene dag is het la-
waaiiger dan de andere dag, maar 
een groot deel van de Aarlander-
veners heeft met enige regelmaat 
last van laag overkomende vlieg-
tuigen die naar of van Schiphol 
vliegen.
Over de overlast die Schiphol 
in Aarlanderveen veroorzaakt 
heeft de BVA, samen met de 
Belangenvereniging Zwammer-
dam, begin december overleg ge-
voerd met wethouder Stegeman 
van de gemeente Alphen a/d Rijn. 
Tijdens dit overleg is ons duide-
lijk geworden dat overlast door 
Schiphol bij de gemeente niet 
heel hoog op de agenda staat:  
over Alphen a/d Rijn zelf vlie-
gen heel weinig vliegtuigen en 
is er nauwelijks overlast. Mede 
daarom heeft de gemeente er 
voor gekozen om zich bij zowel 
de Bestuurlijke Regie Schiphol 
(BRS) als de Omgevingraad 

Schiphol (ORS) officieel door de 
gemeente Nieuwkoop te laten 
vertegenwoordigen. Wij als Be-
langenvereniging kunnen niet 
zelf lid worden van deze over-
legorganen.
De gemeente Alphen a/d Rijn 
gaat voor ons na of de notulen 
en andere stukken van de BRS 
en/of ORS openbaar zijn. Op ba-
sis van de stukken zullen wij als 
BVA kijken of het zinvol is om hier 
bij betrokken te zijn. Wethouder 
Stegeman heeft aangeboden, 
dat als wij betrokken willen wor-
den, hij ons in contact zal bren-
gen met de juiste personen bin-
nen de gemeente Nieuwkoop. 
Het Schipholfonds verleent, als 
compensatie voor de overlast 
van Schiphol, subsidies voor pro-
jecten op het gebied van bewe-
gen in het gebied rond Schiphol. 
Hoewel de gemeente Alphen 
a/d Rijn buiten het gebied valt 
(Nieuwkoop valt er binnen), is 
de gemeente het met ons eens 
dat geluidsoverlast niet stopt bij 
gemeentegrenzen en wil ons of-
ficieel steunen als wij toch een 
beroep willen doen op dit fonds.

Voor informatie en klachten 
over Schiphol kunt u terecht bij 
Bewoners Aanspreekpunt Schip-
hol (www.bezoekbas.nl) of bel-
len naar 020 – 6015555.

Van de bestuurstafel
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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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Eerst de beste wensen voor het 
nieuwe jaar voor iedereen!

Op woensdag 21 januari is er 
weer een kindermiddag in de 
speeltuin, deze begint om 14.00 
uur en duurt tot 15.30 uur. De en-
tree bedraagt € 1,50 voor leden 
en € 2,- voor niet leden.

Op vrijdag 30 januari is er een 
bingo avond voor de kinderen. 
We beginnen om 18.30 uur en 

om 20.00 uur is het weer afgelo-
pen. Ook hiervoor is de entree 
€ 1,50 voor leden en € 2,- voor 
niet leden. Hiervoor spelen we 4 
rondjes bingo. Drinken en snoep 
kost € 0,10 en chips € 0,30. Wij 
hopen dat er veel kinderen ko-
men.

Tot ziens, 
het kinderactiviteiten team van 
de speeltuin

Speeltuin nieuws

Beste dorpsgenoten,

Begin december heeft u het 
eerste exemplaar van ons jaar-
boekje in uw brievenbus gekre-
gen, vol met artikelen, wetens-
waardigheden, oude foto’s en 
interviews met Aarlanderveners. 

Dit was  een eenmalige actie van 
de Stichting Aarlanderveens Ar-
chief. De door ons ontvangen re-
acties waren zeer positief. 

Wilt u ook in de toekomst ver-
zekerd zijn van de volgende 

nummers van het jaarboekje, 
dan dient u zich op te geven 
als donateur. De kosten van 
het donateurschap bedragen 
slechts € 10,- per jaar. U kunt 
dit bedrag overmaken op:  
NL33RAB00107769565 
onder vermelding van: donateur 
St. Aarlanderveens Archief + uw 
adres.

Bestuur van de Stichting 
Aarlanderveens Archief

Stichting Aarlanderveens Archief
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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

Uitvaartonderneming

Gea van der Hee
06 - 27 27 88 98
0172 - 53 23 00
www.geavanderhee.nl 

Bij een overlijden bén ik er voor u. 

Geen internet? Bel me en ik stuur u per post vrijblijvend 
uitgebreide informatie.

Afscheid nemen verdient aandacht. En die geef ik u graag.

. crematie of begrafenis, ook kerkelijke uitvaarten
  (katholiek en protestants)    . gratis voorgesprek     
. ook als u verzekerd bent

opbaren thuis of elders .
maatwerk in drukwerk .

laatste verzorging zelf of uit handen .
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Oldtimers gaan het klooster in!

Het zijn dan wel wat late roepin-
gen, maar zij voelen zich toch 
geroepen om het stuk 'Zusters 
in zaken' op de planken te bren-
gen. Het verhaal brengt ons bin-
nen de kloostermuren, waar vier 
nonnen in opstand komen tegen 
het besluit van monseigneur Sie-
belink, om het klooster te slui-
ten.

Zij bedenken een plan waardoor 
het klooster gered zou kunnen 
worden, maar dat valt niet in goe- 
de aarde bij de monseigneur, die 
het hele gezelschap in de kerke-
lijke ban wil gooien  inclusief 
eerwaarde heer Breukelmans, 
de biechtvader van de dames. 

Maar als door een wonder wordt 
de monseigneur tot andere ge-
dachten gebracht en komt er 
redding.

De voorstelling is in gezellige 
dorpshuis. De speeldata zijn :
• Zaterdag 17 januari première, 

aanvang 20.00 uur. 
• Zaterdag  31 januari, aanvang 

20.00 uur.
• Zondag 1 februari, aanvang 

13.30 uur.
• Zaterdag 7 maart, aanvang 

20.00 uur.
Kaarten kunt u bestellen bij:
Tom van Veen 0172 602933 of 
0654658902, 
tomvanveen@versatel.nl
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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

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

TRACTOR-LOONBEDRIJF
L.A. VAN DOLDER

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

Dorpsstraat 96
2445 AP Aarlanderveen

Tel.: 0172-571608
Mob.: 06-20437973
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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

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!

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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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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Open dag Viergang

Open ochtend basisschool De 
Viergang en peuterspeelzaal  
Nijntje 

Om u kennis te laten maken 
met onze prachtige basisschool 
en u te informeren over onze 
werkwijze, organiseren wij als 
basisschool een open ochtend 
voor alle ouders en kinderen die 
nog niet kennis hebben gemaakt 
met onze school.

Op maandag 16 maart zetten wij 
tussen 9.30 en 11.30 uur onze 
deuren open voor alle belang-
stellenden die overwegen om 
hun kind(eren) bij ons op school 
aan te melden! Elk heel uur 
wordt er algemene informatie 
gegeven over de school: waar 
staan wij voor, wat hebben wij te 
bieden en hoe doen wij dat? 

Daarnaast staan de klassen-
deuren open en kunt u rustig 
een kijkje nemen in al onze groe-
pen!

Ook onze peuterspeelzaal Nijn-
tje en het kinderdagverblijf Pol-
derpret zetten op deze ochtend 
hun deuren letterlijk open voor 
belangstellenden!

Schrijf het dus nu alvast in uw 
agenda: maandag 16 maart, tus-
sen 9.30 en 11.30 uur, voor alle 
ouders die onze school nog niet 
kennen! 
Voor meer informatie belt u: 
0172 -574173 Annet Kramer

U bent van harte welkom op De 
Viergang, Jacob van Damstraat 
24.

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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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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Kerstboom
Dit jaar werd de kerstboom 
niet meer gegeven door de ge-
meente, helaas. Gelukkig was 
er een Aarlanderveense die haar 
boom wilde schenken aan het 
dorp. Zo mooi als hij stond in 
de tuin, zo mooi staat hij voor 
het dorpshuis. Alle vrijwilligers 
bedankt voor de hulp bij het 
neerzetten en versieren van de 
boom! Voor volgend jaar gaan 
we proberen weer een boom op 
het dorp neer te zetten. Hoe? 
Dat gaan we uitzoeken!

Diversen
Een hoop meldingen in de af-
gelopen maanden gehad en een 
hoop aanvragen behandeld. 
Alvast dank naar de gemeente 
voor de vaak snelle afhande-
ling. O.a. een kapot gewaaid 
informatiebord langs de grote 
weg, geulen langs de treinweg, 
onkruid voor de gereformeerde 
kerk, of er gestrooid kon wor-
den voor fietsverkeer Aarlan-
derveen-Alphen bij de golfbaan, 
een nieuwe prullenbak en juiste 
bomen gepland in de speeltuin 
M. Bogaardhof.
Indien er problemen zijn, denk 
aan kapotte dingen, scheve 
paaltjes of iets dergelijks, zoek 
dan contact. Dan ga ik er achter-
aan. Ik heb direct contact met  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de verantwoordelijke in Alphen. 
Laat mij het doorgeven, dit 
voorkomt dat de melding twee 
keer gemaakt wordt

Plantenbakken
Ik ben op zoek naar de Aarlan-
derveners die de planten water 
geven in de grote zwarte ronde 
bakken. Willen jullie mij bena-
deren. Ik wil het graag even met 
jullie hebben over o.a.: de plan-
ten/ het onderhoud en het water 
geven.

Heb je een goed idee, wat een 
positief effect zou kunnen heb-
ben op de wijk, mail dan je idee 
naar mij.

Jordi Wijfje
Wijkbeheer BVA 0613634164,
wijkbeheer@bvaarlanderveen.nl

Wijkbeheer en meer
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        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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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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Dolly Buurma-Schiferli

Beste dorpsbewoners,

Zoals sommigen van jullie mis-
schien al weten is in juni 2014 
mijn eerste boek verschenen, 
een autobiografie ‘Dromen uit 
een onvoltooid verleden’. Ik ben 
me er ten volle van bewust dat 
het een indringend en ook con-
troversieel document is gewor-
den, waar ik overigens volledig 
achter sta. Ik schrijf nu eenmaal 
graag en dat is mijn levensver-
haal. Tot mijn verbazing kreeg ik 
toch zeer positieve reacties. 

Nu is op 12 december jl. mijn 
eerste roman verschenen ‘Een 
nieuwe start’; deze keer een 
fictief en liefdevol verhaal over 
twee alleenstaande moeders. 
Ook spannend, humorvol en 
herkenbaar zijn trefwoorden in 
dit verhaal.

Ik ben best trots op mijn passie 
voor schrijven die nu pas op 79 
jarige leeftijd tot bloei is geko-
men. Een laatbloeier dus. Ik 
hoop dat ik jullie nieuwsgierig 
gemaakt heb.

Dolly Buurma-Schiferli

Over Dromen uit een onvoltooid 
verleden
Haar leven begon in 1935 als 
een sprookje in het prachtige 
Nederlands-Indië. De oorlog met 
Japan bracht het gezin in ver-
schrikkingen die onbegrijpelijk 
waren voor een kind van slechts 
zes jaar. Maar dit verleden maak-
te Dolly Buurma-Schiferli tot wie 
ze nu is. Haar ouders leerden het 
gezin nooit bij de pakken neer te 
zitten. Daarnaast blijkt Dolly een 
optimistisch karakter te hebben. 
Haar verdere leven bleek ook 
niet bepaald zorgeloos te zijn. 
Ze bleef geloven in het leven, 
daar is ze heel dankbaar voor. 
In de autobiografie ‘Dromen uit 
een onvoltooid verleden’ doet 
Dolly haar verhaal.
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Dolly Buurma-Schiferli

Over Een nieuwe start 
Twee alleenstaande moeders, 
wiens dochtertjes vriendinnen 
zijn op school, leren elkaar in 
een korte tijd goed kennen. Niet 
dat ze hier direct om hebben 
gevraagd, maar door een heftige 
gebeurtenis komt in hun beider 
leven, aanvankelijk vervuld met 
veel verdriet, op verrassende  
wijze een einde aan hun droefe-
nis. Dit voorval brengt hen, tot 
hun eigen verbazing, in een 
stroomversnelling tot positi-
viteit en bewustwording. Hun 
bijzondere vriendschap wordt 

hierdoor de rode draad in hun 
verhaal. De negatieve impasse 
waar de moeder zich in bevond 
lijkt weer hoop voor de toekomst 
te bieden. Zou de liefde tussen 
moeder en dochter weer naar 
boven komen?

Beide boeken zijn verschenen bij 
Boekscout.nl. 
Dromen uit een onvoltooid ver-
leden, ISBN 9789402208634

Een nieuwe start, ISBN 978-94-
022-1357-7/. Auteur: Dolly Buur-
ma-Schiferli
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DSS Nieuws

DSS Awards
Zaterdag 25 januari strijden 
de jonge talenten en de gear-
riveerde muzikanten van DSS 
om de felbegeerde Studio Oos-
terman-bokaal. Deze cup met de 
grote oren is de hoofdprijs van 
de jaarlijkse DSS Music Awards. 
Een talentenjacht, maar dan 
met een knipoog want er zijn in 
alle categorieën wel prijzen te 
vergeven. Gevarieerde optre-
dens, verrassende acts, jong en 
oud samen. En dat allen beoor-
deeld door een vakkundige jury. 
Komt gerust eens kijken en laat 
je verrassen op deze bijzondere 
avond. Aanvang 20 uur in het 
Dorpshuis, toegang gratis.
  
Avicii, Pharrell en Aerosmith 
door Show-  & Marsband DSS
Het is ondertussen al een tradi-
tie, midden in het winter geeft 
op zondag 25 januari Show- &  
Marsband DSS een mini mid-
winterconcert.  In dit concert zal 
de drumfanfare in alle veelzij-
digheid van zich laten horen. Er 
zal een keur aan muziekstijlen de 
revue passeren: onder andere 
recente hits van Avicii en Phar-
rell, maar ook meer klassieke 
(pop)hits, Zuid-Amerikaanse 
sferen en slagwerk specialisa-
ties komen natuurlijk aan bod. 
Een groot deel van de te spelen 

werken is nieuw en vormt de 
basis voor het nieuwe straat- en 
showrepertoire van 2015.
  
Show- & Marsband DSS wil la-
ten horen dat het al lang geen 
‘hoempapa’ meer is dat een 
straatorkest speelt. Het he-
dendaagse aanbod biedt vooral 
luisterplezier en entertainment. 
Deze muziek is niet alleen leuk 
om te horen, maar ook zeer 
goed speelbaar voor muzikan-
ten van elk niveau, starter of er-
varen muzikant. Want Show- & 
Marsband DSS is ook op zoek 
naar nieuwe enthousiaste muzi-
kanten, en niet alleen jeugd, ook 
oud-muzikanten die misschien 
hun oude hobby weer eens wil-
len oppakken, worden uitgeno-
digd om kennis te maken met de 
DSS in dit veelzijdige concertje. 
Daarnaast zijn natuurlijk alle lief-
hebbers van de lichte blaasmu-
ziek welkom. Aanvang 14 uur in 
het Dorpshuis, toegang gratis.
  
Kerstconcert DSS
Nog nooit was de kerk aan het 
Noordeinde zo sfeervol in het 
licht gezet als dit jaar. Het kerst-
concert van DSS werd dit jaar 
mede georganiseerd in het ka-
der van de actie van 3FM Serious 
Request. De opbrengst van de 
kaartverkoop werd na aftrek van 
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de kosten geschonken aan dit 
goede doel. Helaas wisten niet 
heel veel mensen de gang naar 
het concert te maken. Wellicht 
dat de toegangsprijs toch pu-
bliek afschrok of dat men dacht 
dat het om een betaalde kerk-
dienst ging? De bezoekers van 
het concert vonden hun kaartje 
echter dubbel en dwars de moei- 
te waard. Ook eind 2015 zal er 
daarom op deze voet verder 
gegaan worden en zal wederom 
geïnvesteerd worden in licht en 
verrassende programmering. 
Wij hopen van harte dat heel 
Aarlanderveen (en iedereen daar 
buiten) dan wel uit zal lopen. 
Want bij elkaar zijn, dat hoort 
toch met kerst, en waar kan dat 
beter dan bij een concert, een 
mooie muzikale opmaat naar de 
feestdagen.
      
Samen Schoon
Nog aan het bijkomen van de 
feestdagen? Heeft u genoten 
van alle oliebollen en appelflap-
pen? Achter het Dorpshuis staan 
de gele containers waar u uw 
overtollige frituurvet in gesloten 
verpakking kunt inleveren.
  
Wensconcert
Zaterdag 14 februari. Het jaar- 
lijkse wensconcert van DSS waar- 
in diverse bijzondere personen 

en muziekwerken de revue pas-
seren. Aanvang 20  uur in Studio 
Oosterman, toegang gratis.

Winterkostmaaltijd DSS
Zaterdag 7 februari staat de jaar-
lijkse DSS Winterkostmaaltijd op 
de kalender. Omdat het concept 
na al die jaren nog steeds aan-
slaat gaan we op dezelfde voet 
door. Er kan dus weer onbeperkt 
opgeschept worden van het buf-
fet met twee winterse soepen, 
drie verschillende stamppot-
ten, gehaktballen, rookworst en 
spek. Een dessert en een wel-
komstdrankje zijn bij de prijs in-
begrepen, de overige consump-
ties aan de bar niet. 
Het Dorpshuis is open vanaf 17 
uur, aanvang buffet om 18 uur.

De prijs voor deelname is net als 
voorgaande jaren € 15,- per per-
soon (kinderen tot 12 jaar halve 
prijs) en aanmelden kan bij Frans 
Dobbe (0172 602172 of per mail via  
winterkost@doorsamenwerking
sterk.nl). Aanmelden kan tot en 
met 1 februari 2015.

Komt u met een gezelschap en 
wilt u een eigen tafel reserveren? 
Dat is natuurlijk geen probleem, 
u kunt dit doorgeven bij uw aan-
melding.



24 Januari 2015

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

Noordeinde 11B
2445 XA  Aarlanderveen

Tel.: 0172 - 57 32 67
Fax: 0172 - 57 01 29

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51   2461 GC  Ter Aar   Telefoon 0172 - 603787
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Hoe een fanfareorkest..

Hoe een fanfareorkest me wist 
te redden van professionele 
perfectie
 
Ik was 22 jaar, zat in het tweede 
jaar van het conservatorium en 
had een grote compositie ge-
maakt voor koperblazers. Er was 
al een prachtige plek en een da-
tum voor het concert. Nu de spe-
lers nog. Ik sprak medestudenten 
met een trombone-, trompet- of 
hoornkoffer aan, maar niemand 
had interesse. Ik keek uit naar 
de dag dat ik niet meer hoefde 
te bedelen om spelers, maar zelf 
gebeld zou worden. De dag dat 
professionals mijn stukken als 
vanzelfsprekend op de lessenaar 
hadden staan of in de cd-kast, 
ergens tussen Tsjaikovski en Vi-
valdi.
Wat ben ik dankbaar dat het 
zover niet is gekomen. Ik sta 
in geen enkele folder van het 
volgende concertseizoen. En 
hoogstwaarschijnlijk haalt geen 
enkele compositie van me de 
volgende eeuw.
Toen ik destijds aan mijn docent 
vertelde hoe lastig het was spe-
lers te vinden voor mijn plan, 
kreeg ik goede raad: ‘Begin 
klein. Zoek één of twee goe-
de spelers. Geen twintig. Maak 
iets dat ze vaak willen spelen.’ 
Met die raad had ik wellicht tot 

het repertoire kunnen doordrin-
gen. In plaats daarvan nam ik de 
bus naar Aarlanderveen. In het 
dorpshuis repeteert daar weke-
lijks het fanfareorkest Door Sa-
menwerking Sterk. Ik vertelde 
ze over mijn plan. Het zou een 
experimenteel concert wor-
den in de duinen, met de musici 
verspreid in groepjes waar het 
publiek tussendoor kon dwalen. 
Men aarzelde. Toen ik vertelde 
dat er goed eten zou zijn van te-
voren en genoeg bier na afloop, 
had ik een orkest. Het werd geen 
perfecte uitvoering. Wel een 
onvergetelijke, surrealistische 
klankgebeurtenis onder de rook 
van de Hoogovens.

De jaren daarna volgden mu-
ziekstukken in schepen, op da-
ken, in parkeergarages, kerken, 
fabrieken en nachtclubs; met 
drummers, kinderkoren, violen, 
dj’s, Sloveense hardrockers, Ja-
panse kotospelers, Palestijnse 
hiphop, kappers, schoonmakers 
en masseurs. Publiek kon rond-
lopen, liggen, soms meezingen, 
kreeg vaak eten en een enkele 
keer een blinddoek om. De uit-
voeringen liepen niet zelden uit 
de hand. Er waren meestal over 
de honderd musici per event. 
Repeteren deden we vaak in 
losse flarden en pas tijdens het 
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concert viel alles samen. Of niet. 
Dan ging het scheef. Het concert 
nam een onvoorziene wending 
en ik maakte me enorm veel zor-
gen. Musici en publiek waren in 
verwarring maar ook open, ver-
wonderd en alert. Chaos is niet 
lelijk. Het is wonderbaarlijk en 
soms zelfs wonderschoon.
De bus naar Aarlanderveen was 
mijn ontsnapping uit de wurg-
greep waarin onze klassieke 
muziektraditie terecht is geko-
men. We hebben fenomenale 
musici in Nederland. Er zijn on-
telbare meesterwerken gecom-
poneerd. Schitterende zalen 
gebouwd. Opnames klinken 
smetteloos. De beste muziek 
ter wereld kun je live op radio, 
internet en cd beluisteren en be-
wonderen. Dat is niet meer bij-
zonder of verbazend, dat is heel 
gewoon, goedkoop of zelfs gra-
tis geworden. Perfectie is tegen-
woordig standaard, maar wist 
je dat een cd-opname van een 
klassiek stuk bestaat uit soms 
wel honderden fragmentjes die 
apart zijn opgenomen en vervol-
gens zijn samengevoegd?
We weten dus eigenlijk niet wie 
er het meest virtuoos is, de vio-
list of de technicus, zoals we ook 
in films het verschil tussen echte 
scènes en special effects niet 
meer kunnen zien.

In klassieke muziek ontmoeten 
verbeelding en emotie elkaar in 
een spel dat je losrukt uit je pa-
tronen van denken en doen. Een 
perfecte uitvoering van een per-
fect muziekstuk slaagt er echter 
vaak in om dat te voorkomen.

Merlijn Twaalfhoven

Dit is een ingekorte versie van de 
bijdrage van Merlijn Twaalfhoven, 
componist van muziek voor alle 
zintuigen; organisator van mul-
tidisciplinaire muziekevenemen-
ten; winnaar Unesco award voor 
werk in het Midden-Oosten, aan 
‘Nederland in ideeën 2015: 93 
wetenschappers, ondernemers 
en kunstenaars antwoord geven 
op één vraag van Paulien Corne-
lisse: ‘Welk inzicht uit je vakge-
bied kan anderen helpen in het 
dagelijks leven?’ http://www.ne 
derlandinideeen.nl Alle antwoor-
den zijn ook beschikbaar in boek-
vorm onder de titel: Dit wil je 
weten: Wetenschappers onder-
nemers en kunstenaars geven 
adviezen voor het dagelijks leven. 
http://www.mavenpublishing.nl/
boeken/dit-wil-je-weten/
Bron: http://www.muziekvan.nu/
content/hoe-een-fanfareorkest-
me-wist-te-redden-van-professio-
nele-perfectie

Hoe een fanfareorkest..
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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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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

Oostkanaalweg 5b
2445 BA Aarlanderveen

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

info@aardam.nl
www.aardam.nl

info@rsaccountants.nl
www.rsaccountants.nl

0172-612210
2411 NZ Bodgraven

Tjalk 44
RijnStreek

ACCOUNTANTS &
BELASTINGADVISEURS

Gewoon goed
geadviseerd
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Oppas aangeboden
Mijn naam is Willemijn Waltman en ik word  in februari 14. Ik wil mij 
graag aanbieden als oppas. Ik ben een gezellige oppas die goed met 
kinderen om kan gaan. Ik ben in weekenden en in schoolvakanties be-
schikbaar. 

Voor meer informatie kunt u ook op mijn profiel kijken op:
www.oppassen.nl 

Als u geïnteresseerd bent kunt u mailen naar: 
w.waltman@hotmail.com . Ik woon op Achtermiddenweg nr. 4.

DSS bedankt
DSS, Bedankt voor het mooie kerstconcert in de kerk en het leuke  
kerstverhaal voor kinderen met ondersteuning van muziek. Heel 
mooi, ik heb er erg van genoten.
Francien Dobbe

Onder de loep
Beste bewoners, Van 12 januari tot 28 februari 2015 zal ik in het kader 
van mijn studie aan de Universiteit Leiden sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek doen in Aarlanderveen.

Tijdens deze periode verblijf ik bij familie De Jong aan het Zuideinde.  
Het onderzoek gaat over de historie en toekomst van het dorp en haar 
bewoners. Ik zal mij met name verdiepen in ideeën over gemeenschap 
en leefbaarheid. Tevens zal ik werken aan een film over Aarlanderveen 
voor de Stichting Aarlanderveens Archief.

Heeft u suggesties voor mijn onderzoek? Dan kunt u mij bereiken door 
te mailen: m.l.oostenrijk@umail.leidenuniv.nl of bellen: 06 52664385.

Hartelijke groeten en tot ziens in Aarlanderveen, 
Marleen Oostenrijk

Ingezonden Berichten
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Buurtkwebbels
Er komt een man bij de dokter met een briefje 
en daarop staat: Ik kan niet praten.
Oke, zegt de dokter, leg uw hand maar op de 
tafel. En dat doet de man.
De dokter pakt een grote hamer en slaat op de 
hand van de man. AAAAAAAHH!!! %^$##$%$!! 
roept de man.
De dokter zegt: Goed zo, morgen leren we de B.

Een eekhoorn, een haas en een schildpad zitten 
met z'n drieen in een cafe. Ze vervelen zich te 
pletter. 
Uiteindelijk zegt de schildpad:,, Zal ik mijn 
kaarten thuis gaan halen?'' De eekhoorn en 
de haas vinden het best, dan hebben ze in elk 
geval wat te doen. 
De schildpad gaat op weg. Maar tegen sluiting-
stijd is de schildpad nog niet terug! 
De eekhoorn vraagt aan de haas:,,Zullen we 
maar wat gaan drinken?'' Horen ze een boze 
stem bij de deur:,,Als jullie dat doen ga ik mijn 
kaarten NIET halen!'

	  

	  

	  

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! 
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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

+   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              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



34 Januari 2015

Colofon

De Belangenaar is een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen.

BESTUUR 
Rob van Haastrecht  Voorzitter - Noordeinde 65 - 233694
Natasha van der Salm  Secretaris - Stationsweg 6 - 579594
Herman Dieleman Penningmeester - Pieter Pasmahof 7 - 0638661966
Marco de Jong  Woonbeleid/redactie - Zuideinde 18b - 0634165510
Jordi Wijfje   Wijkbeheer - Dokter v/d Windhof 34 - 0613634164

REDACTIE
Aafke Mazeyrac  Hoofdredacteur - Noordeinde 61 - 532896
Ingrid de Wilde   Kopij voorbereiding - Noordeinde 93 - 523086
Shirley Jasper-Veenswijk  Adverteerders - Dokter v/d Windhof 6 - 572592
Bastiaan van Gils   Opmaak & Vormgeving - P. Pasmahof 3 - 495121
Marco de Jong   Opmaak & Vormgeving -  Zuideinde 18b - 0634165510
Dick de Graaf  Distributie - Kerkvaartsweg 33 - 571282

Bankrekening:
NL27RABO0101395221 t.n.v. Belangenvereniging Aarlanderveen

www.aarlanderveenonline.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.





OUDSHOORN
www.toyota-oudshoorn.nl
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