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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
2445 AP Aarlanderveen

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

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

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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Agenda

Vrijdag 20 januari
Klaverjassen bij SVA in de 
kantine, aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 21 januari
Première ‘Erfenis te koop’, 
Toneelgroep Oldtimers.

Maandag 23 januari
Open avond mannenkoor 
Shanty, 19:30u, Zuideinde 28.

Vrijdag 27 januari
Klaverjassen Spinmill in Studio
Oosterman, aanvang 20.00 uur
-
Kinderbingo in de speeltuin 
van 18:30u tot 20:00 uur

Zaterdag 28 januari
Winterkost maaltijd in Het 
Dorpshuis

Vrijdag 3 februari
Klaverjassen bij SVA in de 
kantine, aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 4 februari
‘Erfenis te koop’, 
Toneelgroep Oldtimers
-
Zonnebloem theatermiddag in 
Nieuwveen

Zondag 5 februari
‘Erfenis te koop’, Toneelgroep 
Oldtimers aanvang 14:00 uur

Woensdag 8 februari
Knutselmiddag in de speeltuin 
van 14:00 tot 15:30 uur.

Vrijdag 10 februari
Klaverjassen Spinmill in Studio
Oosterman, aanvang 20.00 uur

Dinsdag 14 februari
Zonnebloem Valentijnslunch.
-
WLTO kaarten in Studio
Oosterman, aanvang 20.00 uur

Vrijdag 17 februari
Klaverjassen bij SVA in de 
kantine, aanvang 20.00 uur.

Bestuursvergadering
Maandag 30 januari

Redactievergadering
Woensdag 8 februari

Oud papier ophalen
Woensdag 1 en 15 februari

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 18 februari

Inleveren kopij uiterlijk
maandag 6 februari

Senioren in beweging
Elke vrijdag van 09:30 - 19:30

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen
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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

De “beste” beste wensen.
Nog even wennen: 2017. Als je 
niet oppast schrijf je in begin 
januari toch nog per ongeluk 
2016. Het bestuur van de BVA 
wenst alle bewoners van Aar-
landerveen een goede gezond-
heid met veel geluk en liefde in 
het nieuwjaar. En we wensen 
alle zzp'ers, verenigingen, stich-
tingen en bedrijven in Aarlan- 
derveen het allerbeste voor 
2017.

U heeft wellicht ook goede voor-
nemens. Zoals: meer klanten, 
meer omzet, hogere kwaliteit, 
rustiger aan doen, meer groen-
ten eten, minder drinken, meer 
bewegen, afvallen, minder 
stress, aardiger zijn voor de bu-
ren, volgende keer toch maar 
weer kerst- en nieuwjaars- 
kaarten versturen. Deze voor-
nemens zijn eigenlijk de “beste” 

beste wensen, immers ze zijn 
persoonlijk en u kunt er zelf in- 
vloed op uitoefenen. Zo be-
schouwd zijn uw goede voor-
nemens dus ook nieuwjaars-
wensen voor uzelf. Wij wensen 
dan ook dat u uw goede voorne-
mens in 2017 als een doelstelling 
waar mag maken. Niet alleen in 
het begin van het jaar maar elke 
dag van het nieuwe jaar.

Algemene ledenvergadering.
Alvast in de agenda zetten: 
Maandag 27 Maart is de al-
gemene ledenvergadering van 
de Belangenvereniging Aar-
landerveen om 20:00 in het 
Dorpshuis. Agendapunten kunt 
u van te voren schriftelijk indie-
nen bij secretaris@bvaarlander-
veen.nl

Bestuur en redactie.

Uitvaartonderneming
Gea van der Hee

0172 53 23 00
06 27 27 88 98

www.geavanderhee.nl
info@geavanderhee.nl

Bij een overlijden 
bén ik er voor u.
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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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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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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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BVA jaaroverzicht wijkbeheer 2016

Inmiddels hebben we 2016 
achter ons gelaten en kunnen 
we terugblikken op wat er af-
gelopen jaar is gedaan in het 
dorp.

Project kademuur Dorpsstraat / 
Noordeinde:
Een project dat zeker niet vlek-
keloos verlopen is, maar waar-
van het resultaat gezien mag 
worden. De kademuur is geheel 
vernieuwd, het asfalt is ver-
vangen en alle bruggen zijn (na 
enige aarzeling) aangesloten op 
het nieuwe wegdek.

Meldingen straatwerk:
Verzakking Dorpsstraat; door 
het zware verkeer is er in de 
Dorpsstraat een verzakking ont-
staan waardoor de putten het 
regenwater niet goed meer kon-
den afvoeren. Ter plaatse is het 
straatwerk opgeknapt, en zijn 
de putten doorgespoten.

Bij de brug op de Stationsweg 
was een gat in het straatwerk 
ontstaan, waarschijnlijk door het 
wegspoelen van zand, dit was na 
een melding spoedig verholpen.

Hoek Jacob van Damstraat nabij 
school, hier is het straatwerk al 
meerdere malen opgeknapt, 
maar mede door de renovatie 
van de huizen en het daar bijbe-
horende zware verkeer, lijkt dit 
voorlopig onbegonnen werk.

Put Dorpsstraat / Stationsweg;
Na het vernieuwen van een 
put op het kruispunt stak deze 
boven het bestaande straatwerk 
uit, na enige dagen is dit verhol-
pen en behoren hinderlijke tril-
lingen voor de omwonenden tot 
het verleden.

Perkje (bij entree dr. vd Wind-
hof):
Na wat overleg is besloten dat 
het perkje opgeknapt gaat wor-
den, en Toon van Vliet is bereid 
gevonden om het perkje bij te 
houden!

Ondergrondse afvalcontainers:
Vrij snel na de plaatsing van de 
containers ontstonden er pro-
blemen met het straatwerk, in-
middels is bij een aantal contai-
ners het straatwerk opgeknapt.
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Natuurschaatsen cultureel erfgoed

Schaatsen op natuurijs zit in ons 
Nederlandse DNA. Een paar ijs-
dagen met aanhoudende vorst 
in het vizier en menigeen gaat 
in gedachten op zoek naar waar 
die schaatsen toch zijn? Is het ijs 
dik genoeg dan gaan we massaal 
het ijs op, om vooral ontspannen 
of met een beetje inspanning of 
afzien plezier te hebben. Een 
groot goed dat we met elkaar 
delen en keer op keer aan vol-
gende generaties weten door 
te geven. Natuurijsschaatsen 
is terecht recent toegevoegd, 
door de KNSB, aan de lijst van  
Cultureel Erfgoed in Nederland. 
Natuurijsschaatsen is nu officieel 
cultureel erfgoed.

De drang om het ijs op te gaan 
gaat al eeuwen terug. De oud-
ste ijzeren schaatsen die hier 
gevonden zijn dateren van de 
dertiende eeuw. Men ging eerst 

het ijs op om makkelijker van 
A naar B te komen maar in de 
loop der tijd werd vermaak een 
steeds belangrijker drijfveer om 
de schaatsen onder te binden.

Halverwege de negentiende 
eeuw werd schaatsen een vorm 
van sport en spel en werden de 
eerste ijsverenigingen opge-
richt. Zij organiseerden spekrij-
derijen, kortebaanwedstrijden, 
ijsfeesten en namen de taak op 
zich voor het schoonhouden 
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van ijswegen vlak in de buurt. 
Onze vereniging, IJsclub Nooit 
Gedacht Aarlanderveen, is van 
begin vorige eeuw, opgericht in 
1923.

Nu bijna honderd jaar al ver-
zorgen wij het ijs, richten de ijs-
baan op de Wetering in en orga-
niseren de Schaatstoertocht 
Molenviergang Aarlanderveen 
of kortweg Molentocht. Ook wij 
als vereniging vinden het belang- 
rijk onze kennis, ervaring en 
vaardigheden door te geven aan 
volgende generaties en zo de 
traditie in stand te houden voor 
de toekomst. Met koek en zopie, 
het gezellige dorpscafé, klunen 
en vooral ons prachtige land- 
schap met zicht op de molens.

Om dit te blijven realiseren zoe- 
ken we nieuwe leden, bij 
voorkeur actieve leden die wil-
len helpen bij het organiseren 
van de verschillende activiteiten 
en taken. 

Neem contact op via onder- 
staande e-mail adres, we zijn be-
nieuwd naar waar je goed in bent 
en waarmee je ons kunt verster-
ken. Bv. website bouwen, social 
media, sneeuw-ruimen, kassa, 
parkeerwacht, vervoer, ijscon-
trole/voorschaatsen, catering, 
centrale post, baanwacht, schoe-
nentransport …………….  

Je bent van harte welkom.

IJsclub Nooit Gedacht Aarlan-
derveen
 
Olaf Wiggers

Contact: 
voorzitter@ijsclubaarlander-
veen.nl

Natuurschaatsen cultureel erfgoed
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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
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Nieuwe rubriek en introductie van...

De Belangenaar wordt door en 
voor Aarlanderveners gemaakt. 
Om dit te benadrukken zal er 
vanaf nu een plekje worden ge-
reserveerd voor een nieuwe ru-
briek. 

In deze nieuwe rubriek komt 
maandelijks een willekeurige 
dorpsgenoot aan het woord die, 
via een aantal korte vaste vra-
gen, zijn of haar blik op ons dorp 
met u kan delen. 

De allerlaatste vraag laten we 
echter graag helemaal aan u 
over! Uw kans om een vraag te 
stellen aan een dorpsgenoot 
naar uw keuze, waarmee u het 
stokje weer doorgeeft voor de 
volgende editie. 

In de eerste rubriek hieronder 
zal Patricia de Sain (ons nieuwe 
redactielid) de vragen van ant-
woorden voorzien, en zal zij te-
vens bekend maken wie in de 
volgende editie aan het woord 
komt. 

Wellicht bent u dat, dus denk al-
vast na over uw antwoorden en 
over wie u zelf graag een vraag 
zou willen stellen!

Vraag 1
Wie bent u?
Mijn naam is Patricia de Sain-
Innemee, 47 jaar, oudste dochter 
uit een ondernemersgezin in 
Driebergen. Getrouwd met Ro-
nald Innemee en de helft van de 
week bonusmoeder van zijn drie 
dochters (Floor 17, Lieke 15 en 
Anouk 13). 

Waar kennen we u mogelijk van?
Jullie kennen mij mogelijk van 
het rondje Dijk/Noordeinde dat 
ik geregeld loop. Of omdat ik 
met mijn witte mini over de dijk 
van/naar huis rijd. Of vanuit het 
Rechthuis waar we op zondag-
middag nog wel eens een borrel 
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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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doen. Of van het dansen op don-
derdagavond (in de feestzaal) 
waar we met de jeugd mee mo-
gen doen :) Er is overigens nog 
ruimte voor meer stellen! Of om-
dat u ons met tuin/klussen/spul-
len heeft geholpen. Of vanuit de 
katholieke kerk. Of via mijn man 
Ronald Innemee, die eerder in 
de Belangenaar heeft gestaan 
met zijn voorbereiding van de 
beklimming van de Kilimanjaro.

Vraag 2
Kunt u kort uw dagelijkse bezig-
heden beschrijven?
Na jaren als HR-manager en ar-
beidsjurist te hebben gewerkt 
ben ik sinds ruim een jaar mijn 
eigen bedrijf gestart (www.de-
sainwerkt.nl). Van hieruit werk 
ik als interim-HR-manager en be-
geleid ik bedrijven en gemeentes 
bij hun organisatie-ontwikkeling. 
Daarnaast help ik als trainer en 
coach bij persoonlijke groei, 
teamontwikkeling, relatiepro-
blemen en leiderschapsvraag-
stukken.

n.b. HR staat voor human-re-
source, of in gewoon Nederlands 
menselijke bronnen, oftewel 
Personeel&Organisatie. 

Vraag 3
Hoe lang woont u in Aarlan-
derveen? Sinds 30 april 2013.

Vraag 4
Beschrijf Aarlanderveen aan de 
hand van 5 steekwoorden:
Rust, groen, dorps, gezellig, veilig.
Rust: al heb ik nog zo’n drukke 
dag gehad, als ik Aarlanderveen 
in rijd, de molen zie en bij ons de 
dijk op rijd met rondom de wei-
landen en schapen en koeien, 
kom ik tot rust en is mijn dag 
goed.

Groen: dat spreekt voor zich lijkt 
me :)

Dorps: de oude dorpskern met 
kroeg, kerk, dorpshuis en mu-
ziektent, en last but not least de 
traditionele overheerlijke bak-
ker, geven mij een gevoel van 
thuiskomen.

Gezellig: we zijn zodra we in 
2013 hier zijn komen wonen 
naar de tentfeesten gegaan 
en hebben ons het eerste jaar 
volledig ondergedompeld in de 
zomerfeesten met volleybal, 
jeu de boules, ringsteken en de 
nodige drankjes. Mooie manier 
om mensen te leren kennen en 
super gezellig!

Nieuwe rubriek en introductie van...
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Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

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

Oostkanaalweg 5b
2445 BA Aarlanderveen

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

info@aardam.nl
www.aardam.nl
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Veilig: omdat ik zelf ook uit een 
dorp kom spreekt de kleinscha-
ligheid, sociale controle (ons 
kent ons en we houden elkaar 
een beetje in de gaten) wel aan. 
Hoewel ik dat als kind helemaal 
niet prettig vond dat iedereen 
alles van elkaar weet, geeft 
het nu vooral een gevoel van 
veiligheid.

Vraag 5
U bent per direct  “burgemeester 
van Aarlanderveen”
Wat wilt u als eerste veranderen?
Een maximale snelheid van 
30km in het dorp/op de dijk/ma-
chineweg (zeker in het donker) 
want ik hou vaak mijn hart vast 
voor fietsers op de dijk/ma-
chineweg en andere donkere 
plekken. Vaak zijn ze slecht ver-
licht en zie je ze pas op het aller-
laatst (en ja zij hebben ook een 
verantwoordelijkheid om voor 
goede verlichting te zorgen).

Wat wilt u voor altijd behouden?
De rust en ruimte van dit 
prachtige groene hart! 

Vraag 6
Hoe denkt u dat Aarlanderveen er 
over 10 jaar uitziet?
Hopelijk nog precies hetzelfde 

met waar mogelijk nog wat wo-
ningen voor jeugd, zodat er le-
vendigheid in het dorp blijft.

Vraag 7
Waarom ben je lid geworden van 
de redactiecommissie?
Dat heeft meerdere redenen en 
dat is omdat:
- ik het belangrijk vind dat de 

Belangenaar blijft bestaan en 
dat kan alleen met voldoende 
input;

- ik het leuk vind om stukjes 
te schrijven en verhalen van 
mensen te horen (vroeger op 
school schreef ik al voor het 
schoolblad en later ook voor 
personeelsblaadjes voor be-
drijven);

- ik graag iets voor het dorp 
waar we met zoveel plezier 
wonen terug wil doen;

- ik op deze manier nog meer 
mensen en verhalen van en 
over het dorp leer kennen.

Vraag 8
Deze (eigen) vraag wil ik graag 
stellen aan:

Erik Houben (van de korenmo-
len aan het Noordeinde), wat is 
de reden geweest om een molen 
te kopen?

Nieuwe rubriek en introductie van...
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In het praktisch ingerichte 
kantoor, waarin de (bedrijfs) 
kleuren van de advertentie 
duidelijk herkenbaar zijn, heb 
ik (Cil Vrij) een gesprekje met 
Sari Burggraaf, office manager 
van RijnStreek Accountants & 
Belastingadviseurs (vanaf hier:  
RijnStreek).

RijnStreek, is al vanaf 2014 een 
trouwe adverteerder in de Be-
langenaar, dus tijd om eens een 
kijkje te gaan nemen. Uiteraard 
onder toeziend oog van de di-
recteur / eigenaar en tevens 
oprichter: Pieter Verburg (Ac-
countant). 

In 2010 is hij gestart met Rijn-
Streek. Eerst op zolder en in de 
garage, maar al snel is hij in een 
pand getrokken op het bedrij-
venterrein Rijnhoek.

Toepasselijk midden in de Rijn-
streek met zicht op de doel-
groep: het midden en klein be-
drijf.

Verburg heeft bij RijnStreek 
ondersteuning gekregen van 
drie assistent accountants. 
Twee veelbelovende dames en 
een veelbelovende jongeman 
die welbewust een keuze heb-
ben gemaakt voor dit (pittige) 
beroep. 

Zij leren het vak bij Rijn-
streek en daarnaast 
studeren zij voor hun 
accountants diploma. 
Want ook al ben je klaar 
met de studie, dan moet 
je toch blijven bijscho-
len, omdat de regel-
geving steeds wordt 
bijgesteld. Om de klant 
goed te kunnen onder-
steunen en adviseren is 
het belangrijk om van de 
nieuwste ontwikkelin-
gen op de hoogte te zijn.

RIJNSTREEK ACCOUNTANTS
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Bij de administratieve handelin-
gen kan heel veel ondersteu-
ning gehaald worden uit het 
door RijnStreek aangeboden on-
line boekhoudprogramma. De 
cliënt bepaalt welke gegevens 
hij/zij zelf wil invoeren en ver-
werken en welk deel uitbesteed 
wordt aan RS. Dit programma 
(E-Boekhouden) is overal on-
line inzichtelijk en kan worden 

gekoppeld aan uw bank. Kijk 
gerust eens op hun website 
www.e-boekhouden.nl

Daarnaast kan RijnStreek bij-
staan bij fiscale zaken, financie- 
ringsvraagstukken, maar bij-
voorbeeld ook bij het aanvragen 
van subsidies. Ook biedt Rijn-
streek een totaaloplossing voor 
uw personeelszaken. Van salaris 
administratie tot het toepassen 
van CAO regelingen.

Hierbij wordt gewerkt met korte 
lijnen. Soms is een telefonisch 
advies voldoende en soms is het 
beter om even om de tafel te 
gaan zitten. Bijvoorbeeld bij een 
advies inzake een investering 

RIJNSTREEK ACCOUNTANTS
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of bij een controle op de voort-
gang. Uiteraard wordt een jaar-
rapport of een (bedrijfsecono-
misch) advies altijd persoonlijk 
besproken. 

De clientèle is zeer divers: van 
de kleine schoonheidssalon 
tot de agrarische vof ‘s en het 
grotere winkelbedrijf. Maar er 
is nog ruimte voor nieuwe cliën-
ten. Een afspraak voor een ad-
viesgesprek over ondersteuning 
op maat voor uw bedrijf kan al-
tijd gemaakt worden. Ook voor 
de startende ondernemer is het 

belangrijk om vooraf goed ad-
vies in te winnen, zodat je later 
niet voor verrassingen, van bv 
de belasting, aanloopt.

Voor een ‘professionele’ toe-
lichting verwijzen wij u naar de 
website: www.rsaccountants.nl 
en uiteraard naar de kleurrijke 
advertentie in dit blad.

RIJNSTREEK ACCOUNTANTS
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Graag willen wij u informeren 
over ons nieuw op te richten 
mannenkoor Shanty Nieuwe 
Stijl.

Open avond: Maandag 23 Janu-
ari 19:30

Waar? Zuideinde 28

Liedjes van: De Dijk, Bløf, An-
cora, Ierse liederen; liedjes van 
Nu met het thema water!! Een 
mengeling van pop met shanty!

Ook Muzikanten gezocht: bas-
gitaar, goede pianist, contra bas, 
accordeons, viool, drummer, gi-
taar.

Repetitieavond: maandagavond  
van 19:30 - 21:30

Men moet zelfstandig podia op 
en af kunnen.

Dirigente: Yolanda Brouwer

Kom gezellig naar de open 
avond, zodat wij verdere uitleg 
kunnen geven en vragen kunnen 
beantwoorden.

Het kan zijn dat de open avond 
al geweest is als u dit leest, om-
dat het verschijnen van deze 
Belangenaar hier bijna mee sa-
menvalt. Jammer uiteraard als u 
het hierdoor moet missen, maar 
ondanks dat kunt u ons bij inte-
resse altijd even bellen voor ver-
dere info en vragen: 
06-42743046 of 
06-36032547.

Mannenkoor Shanty Nieuwe Stijl

WINTERKOST MAALTIJD

Ondanks dat de winter ook dit 
jaar weer ver weg lijkt te blijven 
kunt u op 28 januari wel weer 
heerlijk genieten van de traditio-
nele Winterkost Maaltijd in Het 
Dorpshuis in Aarlanderveen.

Onbeperkt opscheppen van  
erwtensoep en stamppotten in 

een gezellig winterse sfeer.

Er zijn nog een paar plekken be-
schikbaar.

Opgeven kan via: 
fransendela@ziggo.nl 
of bel met 0172-602172
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Uitreiking Ushercheque

RSV De Ziende schenkt € 3300,- 
aan Stichting Ushersyndroom.

Half oktober organiseerde de 
Aarlanderveense Ruitersport-
vereniging “De Ziende” een 
sponsor-dressuurwedstrijd op 
het terrein van Manege Pretfort 
aan de Achtermiddenweg.

De opbrengst hiervan was al 
direct een mooi bedrag, maar 
uiteraard kwamen de bedragen 
van veel sponsors pas later bin-
nen. Daarom was een eindda-
tum bepaald van 30 november.

Dat zo’n lange termijn echt no-
dig was, bleek wel uit het feit dat 

in de laatste week nog meer dan 
200 euro binnenkwam.

Op 2 december heeft de vereni-
ging een Cheque van maar liefst 
3300 euro kunnen overhandi-
gen aan haar eigen voorzitter, 
Yvonne Op’t Land, die 2 kinderen 
heeft met het Ushersyndroom.

Dit prachtige bedrag is opge-
haald door heel veel ruiters 
van Manege Pretfort en ook 
van buitenaf is geld op de ge-
publiceerde rekening van “De 
Ziende” gestort. 

Het Ushersyndroom is een ziek-
te waarbij mensen zowel doof 

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
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als blind kunnen worden. Daar 
komt nog grote onzekerheid 
bij, want dit kan na korte tijd 
gebeuren, maar ook pas na vele 
jaren.

De Stichting Ushersyndroom 
heeft als doelstelling het be-
hartigen van de belangen van 
alle mensen met het Ushersyn-
droom en hun sociale omgeving.  
Door middel van samenwer-

king in een netwerkorganisatie 
geven zij bekendheid aan het 
Ushersyndroom en werven ze 
middelen om de kwaliteit van 
leven van mensen met het Ush-
ersyndroom te verbeteren.

Wilt u meer informatie over de 
Stichting Ushersyndroom, kijk 
dan eens op hun website.
Dat is www.ushersyndroom.nl

Uitreiking Ushercheque
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Nieuws van de Viergang

Opbrengst Jantje Beton actie 
voor De Viergang
De lotenverkoopactie die de kin-
deren van De Viergang in sep-
tember hebben gehouden heeft 
€681,00 opgebracht! Dat is een 
geweldige opbrengst! Hiervoor 
kunnen we vele (gezelschaps)
spelletjes voor buiten en/of bin-
nen aanschaffen! Alle kinderen, 
maar ook alle kopers worden 
van harte bedankt voor hun bij-
drage hierin!

KOM EENS BINNEN!
Basisschool De Viergang, peu-
teropvang en kinderdagverblijf 
De Molenkiek openen de deu-
ren!
Dat aan de rand van het dorp in 
Aarlanderveen basisschool De 
Viergang staat, is bij iedereen 
vast wel bekend, maar bent u 
wel eens binnen geweest? Dat 
kan geheel vrijblijvend op don-

derdag 16 maart aanstaande. 
Tussen 9.00 en 11.30 uur staan 
de deuren van de school aan de 
Jacob van Damstraat open voor 
alle belangstellenden die over-
wegen om hun kind(eren) op 
deze school aan te melden!

‘Bij ons op school staan alle lo-
kalen in open verbinding met 
elkaar, waardoor de hele school 
in één oogopslag te overzien is. 
Tijdens de werkmomenten heb-
ben de kinderen geen vaste plek 
maar zogenaamde flexplekken. 
Ze werken in verschillende ruim-
tes en op verschillende plekken en 
mogen daar hun eigen keuzes in 
maken. De leerkrachten kunnen 
hen hier natuurlijk in begeleiden. 
Deze manier van werken biedt de 
kinderen veel mogelijkheden om 
samen te werken en zo van en 
met elkaar leren.’

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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U kunt deze ochtend niet al-
leen kennis maken met de basis-
school, ook de peutergroep en 
het kinderdagverblijf van De Mo-
lenkiek stellen hun deuren graag 
open. De Viergang biedt name- 
lijk al deze faciliteiten onder 1 
dak en dat is uniek, dus kom 
gerust eens kijken.

Door even binnen te lopen, kunt 
u zich laten informeren over 
onze werkwijze en organisa-
tie binnen deze 3 organisaties. 
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 klassendeuren open en kunt 
u rustig een kijkje nemen in al 
onze groepen!

Schrijf het dus nu alvast in uw 
agenda: donderdag 16 maart, 
tussen 9.00 en 11.30 uur, voor 
iedereen die onze school graag 
eens leert kennen.

U bent van harte welkom!

Basisschool De Viergang
Jacob van Damstraat 24
Voor meer informatie: 
0172 574173 (Annet Kramer)

Nieuws van de Viergang



28 Januari 2017



Januari 2017 29

Door diverse verschuivingen is 
er in het bestuur van DSS plaats 
voor een aantal nieuwe be- 
stuursleden. DSS zoekt mannen 
en vrouwen die zin en ambitie 
hebben om leiding te geven aan 
een enthousiaste en ambitieuze 
vereniging. Je hoeft daarvoor 
zelf geen lid of muzikant te zijn.

DSS bestaat uit 3 verenigings-
onderdelen, het Fanfareor-
kest, de Mars- & Showband 
en het Opleidingsorkest. DSS 
heeft professionele docenten 
en instructeurs in dienst om de 
orkesten te leiden en de opleidin-
gen te verzorgen en beheert het 
uit naam van de gemeente Al-
phen aan den Rijn Het Dorpshuis 
in Aarlanderveen. DSS organi-
seert als vereniging diverse 
activiteiten zoals de Rommel-
markt, de Winterkostmaaltijd en 
het terras op het Dorpshuisplein 
bij de Zomerfeesten. Tot slot 
haalt DSS al meer dan 50 jaar het 
oud papier op.

Kortom, DSS is volop in bewe-
ging en een bestuursfunctie is 
dan ook een plek waar je veel 
kan betekenen én waar je je 
talenten kan inzetten of juist 
ontwikkelen. DSS streeft er naar 
de functies binnen het bestuur 
zo in te richten dat het vervullen 

van een functie geen onnodige 
last of druk oplevert. Besturen 
moet immers leuk zijn en geen 
last. Zo is bijvoorbeeld de se-
cretaris ontlast door de functie 
van een aparte notulist en wordt 
de vacante functie van penning-
meester opgesplitst in bestuurs-
lid/penningmeester, administra-
teur en leden-administrateur.

Bent u, of kent u die bestuurder 
met ambitie dan verwelkomen 
we je graag bij DSS, neem dan 
contact op met de secretaris Vi- 
vian Zevenhoven via 0172-572288 
of secretaris@doorsamenwer-
kingsterk.

Ondanks dat de winter ook dit 
jaar weer ver weg lijkt te blijven 
kunt u op 28 januari wel weer 
heerlijk genieten van de traditio-
nele Winterkost Maaltijd in Het 
Dorpshuis in Aarlanderveen.

Onbeperkt opscheppen van  
erwtensoep, stamppotten en 
een toetje voor slechts 15 euro 
(inclusief welkomst drankje)

Er zijn nog een paar plekken, dus 
mail snel naar:
fransendela@ziggo.nl of bel met 
0172-602172

Tot de 28e!

DSS zoekt bestuursleden
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Josina Pennings

Het verhaal van Josina Pennings

Josina Pennings werd in Aar-
landerveen geboren in 1939 als 
oudste van het gezin van 8 kin-
deren op het Noordeinde 50. Va-
der Pennings was veehouder en 
daarnaast maakte haar moeder 
Goudse kaas. In haar jonge ja-
ren ging ze naar de Mariaschool 
waar de nonnen lesgaven. Aan-
vankelijk heette zij Jozien, maar 
omdat er in alle gezinnen van 
haar vaders broers en zusters 
een Jos was, of het nu om een 
meisje of jongen ging, noemde 
men haar ook zo. Toen zij het een 
beetje zat werd om alsmaar post 
te krijgen, die gericht was aan de 
heer Jos Pennings heeft zij haar 
doopnaam Josina voor de rest 
van haar leven aangenomen.

Op de leeftijd van 13 was het 
de bedoeling dat Josina thuis 
bleef om mee te helpen op de 
kaasboerderij, terwijl zij eigen-
lijk liever verder wilde studeren 
op de M.M.S. Dus in de avondu-
ren deed zij de opleiding van de 
avond MULO in Leiden. Haar va-
der hield erg van accordeonmu-
ziek dus Josina kreeg een kleine 
accordeon met de beginlessen 
van de plaatselijke groenteboer 
Veenswijk. Omdat ze hier vaak 
op moest oefenen, kreeg zij 

een eigen kamer zodat niemand 
van haar toonladders, gebroken 
akkoorden en etudes last zou 
hebben. Na een tijdje kreeg zij 
een grotere accordeon, een zo-
genaamde 120-basser. Daarop 
oefende zij 3 uur per dag ge-
durende 3 jaar en kreeg daarbij 
les van accordeon/pianoleraar 
Gerrit Beuk uit Alphen aan den 
Rijn.

Daarna was zij klaar om in het Ac-
cordeonorkest D.V.V. uit Alphen 
aan den Rijn mee te spelen als 1e 
accordeoniste. Niet lang daarna 
kwam Gre van Egmond aan haar 
ouders vragen of hun dochter lid 
mocht worden van The Cupido`s. 
(Deze band bestond toen al een 
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Josina Pennings

aantal jaren maar men wilde de 
mondharmonica`s, die na een 
optreden vals gespeeld waren 
vervangen door een accordeon). 
Dat mocht, echter onder twee 
voorwaarden: Ten eerste: De 
zware accordeon moest, of het 
nu om de repetitieavonden of 
de optredens ging, door een van 
de heren Cupido`s worden op-
gehaald en weer thuisgebracht. 
Ten tweede: Hoe laat in de nacht 

ze ook thuiskwamen van een 
optreden, Josina moest `s mor-
gens om 5.30 uur op de stoep 
paraat zijn om de zware houten 
kaasmakerij-inventaris schoon 
te maken en haar moeder te as-
sisteren bij het kaas maken. 

Een nachtje slaap overslaan 
gebeurde regelmatig, maar Josi-
na was niet de enige die dit over-
kwam. Ze herinnert zich dat hun 
zanger Hans van Haastrecht, hij 
was een bakkerszoon, alvast 
een pakje brood meenam voor 
de terugreis zodat hij meteen na 
thuiskomst in de bakkerij aan de 
slag kon. Naast zang en accorde-
on bespeelden de Cupido`s nog 
een aantal instrumenten m.n. 3 

gitaren, 1 banjo, 1 trompet, 
1 trombone en een drum- 
stel. Zij repeteerden weke-
lijks bij Gre. Meestal be-
gonnen zij hun optredens 
met een instrumentaal 
nummer. Het zogenaamde 
Gala-optreden, met dames 
in lange jurken en heren in 
witte broeken en gekleurd 
jasje. Daarna volgden di-
verse verkleedpartijen van- 
wege de zeemans- en cow- 
boyliederen. Dat gebeurde 
in allerlei ruimten, zoals 
bijv. een kolenhok in Zeven-
hoven. Geen wonder dat de 

lange jurken en witte broeken 
er toen niet zo schoon uitzagen. 
Meestal vervoerden zij zich zelf 
in een gehuurd busje, bestuurd 
door zanger Hans, die iedereen 
thuis ophaalde en weer terug 
bracht. (Hij was toen al de BOB, 
omdat hij geen alcohol dronk).



32 Januari 2017

Zo hadden zij eens een optreden 
in de Jozefzaal te  Alphen aan 
den Rijn. Hun vervoer was een 
verlengde auto van de toenma-
lige Garage van Egmond. Plotse-
ling kwamen zij vast te zitten op 
het midden van de historische 
Alphense brug. Er zat niets an-
ders op dan de hele auto leeg te 
maken om weer verder te kun-
nen. Al snel stonden een tien-
tal omstanders om hen heen, 
die verbaasd waren toen zij 8 
Cupido`s, hun 8 instrumenten en 
een versterker uit deze auto za-
gen komen. De Cupido`s hebben 
altijd veel lol met elkaar gehad 
maar ook veel verdriet toen hun 

drummer/trombonist Hans v.d. 
Berg in 1959 door een noodlot-
tig ongeval om het leven kwam. 
Later volgde Henk Giesbergen 
hem op. Desondanks had Josina 
de Cupido-periode in haar leven, 
die begin 60-er jaren eindigde, 
voor geen goud willen missen. 

Op een zekere zomeravond 
kwam Josina thuis van de Avond-
school en hoorde toen van haar 
ouders dat zij waren bezocht 
door een hereboer, die eigenlijk 
voor haar kwam. Hij had haar zien 
spelen op een Cupido-avond en 
verscheen met een grote land-
bouwtractor en een hele grote 

Josina Pennings
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bos tulpen. Hij wilde Josina een 
huwelijksaanzoek doen, maar 
jammer genoeg was zij er niet. 
Josina`s moeder vond dat wel 
interessant. Misschien vond ze 
dat haar dochter toch wel heel 
veel zwaar werk moest doen. Ze 
gaf in ieder geval aan Josina het 
advies om daar maar eens goed 
over na te denken, want dan zou 
ze de rest van haar leven  vrij-
wel niets meer hoeven te doen. 
Deze bezoekjes herhaalden zich 
een paar keer, maar in de avond- 
uren was Josina nooit thuis. 
Bovendien was niets doen geen 
optie voor haar, dat was helder. 

Ondanks alle druktes had Josina 
ook nog tijd voor dansles. Dat 
deed zij samen met haar vrien-
din Mien Stigter bij dansschool 
Evert Castelein te Leiden en wel 
op zondagmiddag in de win-
ter. Dan gaven de koeien door-
gaans minder melk. Met andere 
woorden: te weinig om er twee 
keer per dag kaas van te maken. 
Daar die ene keer `s ochtends 
plaats vond had Josina een vrije 
zondagmiddag en -avond, dus 
er was ook nog tijd voor een 
bioscoopje. Niet lang daarna 
kreeg Josina een brief van een 
van de jongens van de dans-
school, die zij nauwelijks kende. 
Hij had het besluit genomen om 

naar Canada te gaan en daar een 
boerenbedrijf op te richten. Hij 
zou het heel mooi vinden als ook 
zij zich daarna bij hem zou voe-
gen. Of ze zo snel mogelijk wilde 
antwoorden. Haar ja zou hem 
erg gelukkig maken. 

Halverwege de jaren 50 heeft 
Josina samen met een aantal 
Aarlanderveense dames de 
volleybalvereniging V.V.A. op-
gericht. Ze werden ingedeeld 
in regio Leiden en trainden 1 
keer per week. Dit vond plaats 
onder leiding van de heer Bos-
boom. Deze was extra fanatiek 

Josina Pennings
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in de competitiewedstrijden en 
maakte hierdoor weinig vrien-
den bij hun tegenstandsters. Wel 
hebben zij enorm veel gelachen 
met elkaar, vooral door toedoen 
van Mien Stigters grappen en 
grollen. Later hebben diezelfde 
dames ook een herenafdeling 
van volleybalvereniging V.V.A. 
opgericht. Of deze nog bestaat 
weet Josina niet.

In 1962 trouwde zij met Jan van 
Wijk en verhuisde naar een an-
der deel van het Noordeinde. 
Dit huis,  nummer 61 kwam be-
schikbaar doordat de R.K. Kerk 
als eigenaar geld nodig had om 
een dubbel woonhuis te bou- 
wen. Zodoende kon men met die 
opbrengst een dubbel woonhuis 
bouwen om twee toekomstige 
onderwijzers voor de Maria-
school aan te trekken. 

Van het huis  Noordeinde 61 waar 
de familie Van Wijk woonde en 
waar vroeger de R.K. Kleuter-
school was werden er twee ge-
maakt. Noordeinde 59 bestond 
voordien niet. Zodoende konden 
beide echtparen daar wonen. 
Haar schoonvader had zich los-
gemaakt van het aannemers-
bedrijf Deerenberg en gebr. Van 
Wijk om met zijn zoon Jan jr. het 
bedrijf J.P. van Wijk en Zn. op te 

richten, waarvoor Josina de ad-
ministratie ging doen. Ondertus-
sen werden hun 4 kinderen ge-
boren, waarvan zij haar oudste 
dochter van 35 jr. helaas verloor.

Na de muziekopleidingen Ward 
in Den Bosch en Orff/Kodaly in 
Delft voor het basisonderwijs 
ging Josina in 1977 als vakleer-
kracht muziek werken op de ba-
sisschool St. Nicolaas te Nieuw-
veen. Het geld dat zij hiermee 
verdiende ging naar de oppas 
voor de kinderen. In Aarlan-
derveen werd een schoolkoor 
opgericht en hiervan was zij 5 
jaar dirigent. Dit koor zong elke 
maand tijdens vieringen in de 
Rooms Katholieke Kerk. Daarbij 
gebruikte Josina ook blokflui-
ten en diverse slaginstrumen-
ten. Doke Leliveld zorgde dan 
voor de orgelbegeleiding. Het 
oefenen gebeurde op woens-
dagmiddag. Dan begeleidde Jo-
sina het koor op gitaar.

Ook zette zij zich in voor de 
voorloper van de Belangen-
vereniging, namelijk in de Stich-
ting Comite Aarlanderveen 
Leeft. Omdat dit gezelschap uit 
7 mannen en 1 vrouw bestond, 
vonden de mannen, tijdens de 
maandelijkse vergadering bij de 
notaris, dat de notulen eigen-

Josina Pennings



Januari 2017 35

lijk door deze vrouw gedaan 
moesten worden. Josina zag dit 
niet zo zitten. Zij vond dat dit 
ten koste zou gaan van haar in-
breng. Tenslotte werd uiteinde- 
lijk besloten, dat het notuleren 
bij toerbeurt zou gaan. In deze 
tijd was dit Comité ook al hard 
bezig om de jongeren in het 
dorp te houden, want zij hebben 
zich bij de gemeente hard ge-
maakt voor de hofjes die in het 
dorp gebouwd zijn. Toendertijd 
was er namelijk. alleen nieuw-
bouw toegestaan d.m.v. verdich- 
ting van de dorpskern. Daarom 
had het Comite toen ook plan-
nen voor nieuwbouw aan de 
Westzijde van de Dorpsstraat 
zoals nu. Eveneens vroegen zij 

aandacht voor een omleidings-
weg over de Hogedijk achter het 
dorp. Dit om bij calamiteiten in 
de Dorpsstraat en het Zuideinde 
een uitwijkmogelijkheid voor 
het verkeer te hebben. 

In die tijd had de gemeente Al-
phen aan den Rijn vier gymza-
len te verdelen. In Alphen zelf 
kon men er maar drie kwijt. Zo-
doende kreeg Aarlanderveen 
er een toegewezen, die ge-
bouwd werd aan de Aarlan- 
derveenseweg. Vanaf die tijd kon 
het Dorpshuis, waar de school-
kinderen gymden, voor andere 
doeleinden gebruikt gaan wor-
den. Later bleek dat er voor die 
tijd al een groepje van een paar 

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

vervoer met eigen vrachtwagens en diep-
laders, slootreiniging

Hogedijk 8a
2445 BC Aarlanderveen

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

AANNEMERS-, LOON- EN VERHUURBEDRIJF

info@rsaccountants.nl
www.rsaccountants.nl

0172-612210
2411 NZ Bodgraven

Tjalk 44
RijnStreek

ACCOUNTANTS &
BELASTINGADVISEURS

Gewoon goed
geadviseerd

mannen bestond, o.a. bakker 
v. Haastrecht, Koenekoop en 
aannemer van Wijk sr. Ook zij 
hebben zich reeds voor Aarlan-
derveen ingezet.

Josina bleef doorstuderen bij 
wat men nu het H.B.O. zou noe-
men om het vak muziek te mo-
gen geven op middelbare scho-
len. Ook studeerde zij in de jaren 
80 en begin 90 op diverse con-
servatoria o.a. koordirectie en 
Gregoriaans. In Noorden en later 
ook in Nieuwkoop dirigeerde zij 
gedurende geruime tijd met veel 

plezier een R.K. gemengd kerk-
koor. 

In 1986 richtte zij ook nog sa-
men met Rob van Haastrecht  
een politieke partij op genaamd 
“Aarlanderveen bestaat”. Zij 
wilden graag opkomen voor 
Aarlanderveen, dat vroeger de 
hoofdgemeente was binnen 
de gemeente Alphen aan den 
Rijn. Deze partij heeft een tijdje 
bestaan maar kwam uiteindelijk 
een klein aantal stemmen te kort 
voor een zetel en de Raad.

Josina Pennings
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Op de 2 kleine categorale Mavo 
scholen waar Josina lesgaf nam 
zij ook instrumenten mee, maar 
door een rughernia mocht zij 
niet meer sjouwen met appa-
ratuur en instrumenten. Zij kon 
daardoor haar werk niet meer 
naar behoren uitvoeren. Daar-
om liet zij zich omscholen bij 
het Centrum Vakopleidingen te 
Leiden. Vanaf 1993 tot haar 65e 
jaar heeft zij bij de toenmalige 
Rijksuniversiteit Leiden gewerkt 
als secretaresse van de opleiding 
die destijds Algemene Litera- 
tuurwetenschap heette. Daarna, 
in 2004 begon zij tevens aan de 
4-jarige studie Interculturele Li-
teratuurwetenschap, eveneens 
bij de Leidse Universiteit. Nadat 
Josina in 2008 tegelijk long- en 
nierbekkenontsteking kreeg is 
zij om haar longen te stimuleren 
2x per week  COPD fysiotraining 
gaan doen. Ook doet zij nu meer 
aan Nordic Walking, dat zij overi-
gens reeds vanaf 2000 deed. Het 
jaar waarin zij geconfronteerd 
werd met nekhernia`s.

Tevens richtte zij in 2009 met 
Danny Oosterman e.a. de Stich-
ting Muziek uit het Hart op, 
waarvan zij nog steeds voorzit-
ster is. Zij verzorgen o.a. 1 keer 
per maand in Studio Oosterman 

een koffieconcert op zondag. 
Regelmatig is zij daarbij actief als 
presentatrice.

Tenslotte vertelde Josina mij 
nog dat ze de trotse en geluk-
kige oma is van 3 kleinkinderen. 
Een jongen van 16 en een van 11 
jaar van haar 2e dochter Mireille 
die sinds 1997 in Austin Texas 
woont met haar schoonzoon 
Marius. Op 8 december 2016 
werd een meisje geboren bij 
haar jongste zoon Matthieu en 
haar schoondochter Marjolein, 
die beiden van Amsterdam naar 
Castricum verhuisd zijn.

Mevrouw Pennings bedankt 
voor uw verhaal, ik vond het erg 
interessant om te horen wat u al-
lemaal heeft gedaan in uw leven, 
u bent altijd blijven doorleren 
omdat u onafhankelijk wilde zijn 
van iedereen.

Shirley Jasper-Veenswijk

Josina Pennings
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De Oldtimers treden weer op

Toneelgroep “Oldtimers” komt 
weer op de Aarlanderveense 
planken .

Nadat Jan Hoogervorst na ruim 
30 jaar afscheid had genomen 
van de regisseurstoel moest er 
toch weer een nieuwe regisseur 
worden gekozen.

De keuze viel op Marijke Dobbe, 
die een aantal jaren naast Jan 
had gezeten als regie assistente 
en souffleuse, dus er waren voor 
Marijke geen toneel geheimen 
meer.

Het kon geen kwaad dat er een 
jonger iemand het stokje ging 
overnemen. Mensen veroude-
ren, maar ideeën ook.

De club heeft het volste vertrou-
wen in Marijke ,die het ongetwij-
feld weer op haar eigen manier 
zal gaan doen.

Er is gekozen voor, hoe kan het 
ook anders, een kluchtig blijspel. 

De titel van het stuk is: 
”Erfenis te koop”
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Je zal maar een suikertante heb-
ben die in het bezit is van een 
kostbaar schilderij, dat een ver-
mogen waard is. Wanneer tante 
komt te overlijden brandt de 
strijd om het bewuste schilderij 
los. De hele familie meent recht 
te hebben op het schilderwerk  en 
het wordt zelfs al op Marktplaats 
aangeboden .

Maar ook hier geldt weer, je moet 
de huid niet verkopen voordat de 
beer geschoten is !

Er wordt momenteel hard ge-
werkt met een enthousiaste 
groep. Er zijn gelukkig weer een 
paar nieuwe mensen bijgeko-
men, en ze zijn vastbesloten om 
er weer een mooie voorstelling 
van te maken, zoals u van de 
Oldtimers gewend bent.

De voorstellingen zijn gepland 
op: 
• Zaterdag 21 januari de pre-

mierre, aanvang 20:00 uur.
• Zaterdag4 februari 2e voor-

stelling, aanvang 20:00 uur.
• Zondag 5 februari, matinee 

aanvang 14.00 uur.
• De 4e en laatste voorstelling is 

op zaterdag11 Maart, aanvang 
20:00 uur

De oldtimers hopen weer op 
uw komst en zullen hun beste 
beentje voorzetten om u zoals 
vanouds weer een oergezellige 
toneelavond te bezorgen.

De kaarten voor deze voorstel-
lingen kunt u bestellen bij: 
dhr. Ren Kempen 
tel.nr. 0172 571030 e-mail: 
reinkempen@hotmail.com
www.oldtimerstoneel.nl

De Oldtimers treden weer op

	  

	  

	  

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 2016! 

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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Terugblik activiteiten 2016

Terugblik activiteiten 2016 Zon-
nebloem afdeling Aarlander-
veen.

In het afgelopen jaar heeft de 
afdeling Aarlanderveen weer 
een aantal activiteiten georgani-
seerd. Nadat we in december 
2015 afscheid hebben genomen 
van Peter Rohrbach (voorzitter) 
en Ellen Rohrbach (vrijwillig-
ster), konden we in het voorjaar 
2016 onze nieuwe voorzitter, 
Floor van Dolder, en een nieuwe 
vrijwilligster, Anneke de Jeu, 
verwelkomen.

Onderstaand een terugblik van 
de activiteiten:
Op 16 februari jl. werd de jaar-
lijkse Valentijnsmiddag ge-
houden voor de gasten van de 
Zonnebloem, afdeling Aarlan-
derveen, in het Oude Rechthuis. 
Tijdens deze middag was er een 
optreden van een amateurdans-
groep uit Boskoop. Ook onze 
gasten konden meedoen en een 
aantal deed dit ook. 

Op 22 april jl. werd een jeu de 
boules-middag georganiseerd, 
speciaal voor de dames. Hier-
voor gingen we naar Noorden, 
waar bij het gebouw van De Riet-

zanger een jeu de boulesbaan is 
aangelegd. We werden hartelijk 
ontvangen, er werd fanatiek 
gespeeld door de dames en er 
waren leuke prijsjes voor de win-
naars.  

Op 28 juni jl. hebben 8 gasten en 
2 vrijwilligers van de Zonnebloem 
afdeling Aarlanderveen een dag-
boottocht gemaakt, georgani-
seerd door de Regio. Onze gas-
ten waren erg enthousiast over 
deze mooie tocht en de goede 
verzorging aan boord.

Op 13 juli jl. werd de jaarlijkse 
picknick gehouden, dit jaar bij 
TaarTenTuin aan de Achtermid-
denweg, waar we hartelijk 
werden ontvangen met koffie, 
thee en broodjes, klaargemaakt 
door de vrijwilligers van de Zon-
nebloem. 

Op 16 september jl. werd met 
10 gasten en 2 vrijwilligers een 
bezoek gebracht aan de Brug-
wachterscentrale bij de Hefbrug 
in Alphen aan den Rijn. Deze 
activiteit was speciaal voor de 
heren. Het was een leerzame ac-
tiviteit met een rondleiding door 
een “oud-Aarlanderveense”. 
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Op woensdag 19 oktober jl. was 
de jaarlijkse bingo-middag in het 
Speeltuinhuisje, met leuke prijs-
jes. 

Tenslotte  was op 19 december 
jl. het jaarlijkse kerstdiner in het 
Oude Rechthuis, waar ca. 40 
gasten hebben genoten van een 
heerlijk diner. Door mevrouw 
Kortman werd het Kerstver-
haal in een versie van deze tijd 
voorgelezen. 

Ook in het jaar 2017 zal de Zon-
nebloem weer activiteiten or-
ganiseren voor onze gasten in 
Aarlanderveen, te beginnen met 
een theatermiddag in Nieuw-
veen op zaterdag 4 februari a.s. 
en een Valentijnslunch op dins-
dag 14 februari a.s.

Bestuur en vrijwilligers Zonne-
bloem Afdeling Aarlanderveen

Terugblik activiteiten 2016

Speeltuin Nieuws

Op vrijdag 27 januari is er weer 
een kinderbingo in de speeltuin.  

We beginnen om 18.30 uur en 
om 20.00 uur is het weer af-
gelopen.  Let op de entree prijs 
voor de bingo is gewijzigd deze 
is voortaan €2.00 voor leden en 
€ 2.50 voor niet leden. Bij deze 
prijs is 1x drinken, 1 snoepje en 1 
zakje chips inbegrepen. De kin-
deren kunnen in de pauze blijven 
zitten, wij komen dan langs de 
tafels met de versnapering. 

Op woensdag 8 februari 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 is  
€ 1.50 voor leden en € 2.00 voor 
niet leden. 

Groeten van het kinderactivitei-
ten team
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Heeft uw kind misschien hulp/begeleiding nodig bij huiswerk of moei-
te met bepaalde schoolvakken?. 

Ik kan helpen. Als onderwijsassistente heb ik vaker kinderen begeleid 
en geholpen. 

U kunt contact opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek 
en aan de hand daarvan kunnen wij een handelingsplan opstellen.

 Kim Aartman-Thoen, Dokter van der Windhof 24, tel: 06-11741171

Expositie bij familie de Pater
Op dinsdag 7 februari tot en met 11 februari wordt er een expositie 
gehouden bij familie de Pater van hand gemaakte creaties. Dit gaat 
niet alleen over breien en haken maar ook schilderkunst en bloem-
sierkunst etc. Op woendag ochtend 8 februari is er breicafe en kunt  
u aan schuiven. En hebt u zelf ook iets gemaakt of ontworpen waar u 
trots op bent en wilt u daar ook een ander in mee laten delen neem 
dan gerust contact op met Corrie de Pater 0627376356. 

U bent van harte welkom. 
Adres fam de Pater: zuideinde 28, aarlanderveen

De dagen zijn geopend van 10:00 tot 16:00. 
Met vriendelijke groet van de buurtjes rondom zuideinde 28 

Bent u op zoek naar een betrouwbare hondenoppas voor een dag of 
langere tijd, dan kunt u mij bellen op nummer 06-51825612.

Leny Remmé

Ingezonden Berichten
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Buurtkwebbels

School
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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

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063

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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 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

 De coördinatoren

+   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
  Tom in de buurt, voor zorg en welzijn vragen  088-9004567
:	info@tomindebuurt.nl 
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Colofon

De Belangenaar is een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen.

BESTUUR 
Herman de Jong   Voorzitter - Noordeinde 3 - 0641859887
Annette Hijman-Smit Secretaris - Noordeinde 53 - 573546
- vacature -  Penningmeester
Marco de Jong  Woonbeleid/redactie - Zuideinde 18b - 0634165510
Jordi Wijfje   Wijkbeheer - Dokter v/d Windhof 34 - 0613634164
Frank van der Salm Wijkbeheer - Stationsweg 6a - 0654955388

REDACTIE
Patricia De Sain - Innemee Redactielid - Hogedijk 4a - 0630135423
Vincent Hoekveld  Redactielid - Zuideinde 2 - 0614974976
Shirley Jasper-Veenswijk  Redactielid - Dokter v/d Windhof 6 - 572592
Bastiaan van Gils   Opmaak & Vormgeving - P. Pasmahof 3 - 495121
Marco de Jong   Opmaak & Vormgeving -  Zuideinde 18b - 0634165510
Dick de Graaf  Distributie - Kerkvaartsweg 33 - 

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.





OUDSHOORN
www.toyota-oudshoorn.nl


