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Woensdag 12 April 
Knutselmiddag,  deze middag 
begint 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. 

Zaterdag 15 April
Paasontbijt voor alle kinderen 
van de peuterspeelzaal t/m 
groep 8. We gaan gezellig 
met elkaar ontbijten en dan 
nog even heerlijk spelen en 
misschien heeft de paashaas 
nog wel eieren verstopt. We 
beginnen om 9.30 uur en om 
11.00 uur is het weer afgelopen.
-
Jan de Jong uit Nieuwkoop 
opent om 15.00 uur een 
expositie in atelier Piet Verdonk, 
Dorpsstraat 59 ( t/m 14 mei).
Wees welkom als de deur open 
staat, toegang gratis.

Maandag 17 april (2e Paasdag)
Open dag moestuin
10:00-17:00, Oostkanaalweg 3a 
Alphen aan den Rijn.
Meer informatie verder in deze 
editie
-
Aarlanderveense molenloop-
commissie organiseert in 
samenwerking met Alphense 

Atletiek Vereninging (AAV'36) 
de 53e editie van de 3Molenloop 
te Aarlanderveen. 

Donderdag 20 april
EHBO, cursus reanimatie en 
AED. 19:30-22:00 Kosten €15,- 
Aanmelden via info@
ehboaarlanderveen.nl
Lokatie: De Jeugdhaven, 
Dorpsstraat 32

Zondag 23 April
Scholenkerkdienst. De Rooms 
Katholieke kerk is de gastkerk 
deze morgen en om 09.30 uur 
zal de dienst beginnen. Voor 
de allerkleinsten is opvang 
aanwezig. Na de dienst is 
iedereen uitgenodigd voor een 
kop koffie of beker limonade in 
‘t Achterom naast de kerk.
 
Woensdag 03 mei
Het herbouwde zomerhuis 
bij de Middenmolen wordt 
geopend. Burgemeester 
Liesbeth Spies verricht de 
officiële opening om tien uur. 
Alle dorpsgenoten zijn van harte 
welkom om 10.00 uur. Het adres 
is Achtermiddenweg 2.

Zaterdag 6 en zondag 7 mei 
Jaarlijkse molenviergang 
wandeltocht in de speeltuin. 

Agenda
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Agenda

Senioren in beweging
Elke vrijdag van 09:30 - 10:30

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen

Er zijn verschillende afstanden 
te lopen. Voor de langste 
afstanden kan je starten vanaf 
7.00 uur.
 
Woensdag 10 mei 
Laatste knutselmiddag van het 
seizoen. 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. 

Zaterdag 13 mei
Landelijke Molendag. De hele 
Viergang kan worden bezocht, 
dus ook het herbouwde 
zomerhuis. 

Vooraankondiging:
Tentfeest Aarlanderveen
25 t/m 27 mei
www.tentfeestaarlanderveen.nl

DSS rommelmarkt:
Donderdagavond 8 Juni: 
Huis-aan-huis ophalen 
Rommelmarktspullen

Vrijdagavond 9 Juni: 
(2e ronde ophalen (alleen 
spullen aan de weg)

Zaterdag 10 juni: Rommelmarkt 
van 0900 - 1400 uur

Lord’s Voice Jubileumconcert:
Kaarten zijn te koop van 9 t/m 13 
mei op de volgende adressen:
* Carla Hoogervorst, 
Walnootstraat 29, Ter Aar: van 
14.00-17.00 uur.
* Mariska de Roos, Noordeinde 
11B, Aarlanderveen: van 18.00-
21.00 uur.
Wellicht Tot Zings op 17 Juni!

Ophaaldata oud papier
Woensdag 12 april
Woensdag 26 april
Woensdag 10 mei

Bestuursvergadering
Woensdag 19 april

Redactievergadering
Woensdag 10 mei

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 20 mei

Inleveren kopij uiterlijk
maandag 8 mei
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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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Vakantie:
De praktijk van dokter F.J.J. van 
der Kooij te Aarlanderveen, is in 
verband met vakantie gesloten 
van maandag 1 tot en met  vrij-
dag 5 mei a.s.

De praktijk wordt als volgt op 
werkdagen waargenomen:

Voor de letters A t/m L door dok-
ter Lammers in Noorden (tel. 
408482) en 

Voor de letters M t/m Z door 
dokter De Groot in Zevenhoven 
(tel. 539532).

Afspraken en visites s.v.p. voor 
10.00 uur aanvragen.

Voor spoedgevallen tijdens 
avond- en weekenddienst belt u 

met de huisartsenpost in het
Alrijne Ziekenhuis,  Alphen a/d 
Rijn, tel. 0900-5138039.

Om te voorkomen dat wij op 
maandag 8 mei telefonisch  
moeilijk te bereiken zijn, ver-
zoeken wij u vriendelijk om 
op deze dag herhaalrecepten 
zoveel mogelijk in te spreken op 
onze receptenlijn.

Voor overige praktijk informatie, 
zie onze website:
www.aarlanderveen.praktijkinfo.
nl

Op deze website vindt u ook 
nuttige links naar  informatieve 
gezondheid sites.

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.

Bericht van onze Huisarts
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Maandag 27 was de jaarverga-
dering van de Belangenverenig-
ing.

Hierbij een korte impressie van 
de avond, de notulen zullen later 
volgen!

De aanvang van de vergadering 
was 20.00 uur in het Dorpshuis 
onder het genot van een bakje 
koffie. Aanwezig bij de vergade-
ring waren 5 bestuursleden,  
Anthonie Nieland van de ge-
meente Alphen aan den Rijn en 
23 belangstellenden.

Na het openen van de vergade-
ring door voorzitter Herman de 
Jong, en enkele huishoudelijke 
zaken is het woord overgedra-
gen aan Anthonie Nieland. An-
thonie Nieland is werkzaam bij 
de gemeente Alphen aan den 
Rijn en o.a. verantwoordelijk 
voor de ruimtelijke ontwikkeling 
in Aarlanderveen. Met behulp 
van  een grote satelliet kaart 
heeft Anthony voor de aanwezi-
gen duidelijk uiteengezet wat de 
20 Ke-contour betekent voor de 
woningbouw mogelijkheden in 
Aarlanderveen. Na de uitleg kwa-
men er verscheidene vragen uit 
het publiek m.b.t. woningbouw 
in Aarlanderveen. De handha-

ving van de 20 Ke-contour en de 
provinciale kroonjuweel status 
maakt het er niet makkelijker 
op. Anthonie durfde voorzich-
tig te melden dat hij verwacht 
dat er goed met de provincie 
te praten valt als ook daar het 
opgewaaide stof van alle veran-
deringen is neergedaald. Tijdens 
de vergadering was er algemene 
consensus over het gegeven 
dat Aarlanderveen doelgerichte 
woningbouw nodig heeft. Deze 
mening werd niet door elke indi-
viduele aanwezige gedeeld, en 
er is dan ook noodzaak om als 
Belangenvereniging kritisch te 
blijven kijken naar onze stand-
punten, en deze ook met vol-
doende onderzoek te onderbou-
wen.

In 2016 is de rol van de Belan-
genvereniging m.b.t. wijkbeheer 
enigszins veranderd en Frank 
van der Salm heeft hier dan ook 
verslag van gedaan. De gemeen-
te heeft een uitgebreid meld-
systeem opgezet om meldingen 
vanuit de wijk op te vangen. Dit 
blijkt in vele gevallen goed te 
werken, maar is nog niet feilloos 
zoals enkele opmerkingen van-
uit de zaal ook bevestigden. Met 
het ingaan van dit initiatief van-
uit de gemeente is de Belangen-

Van de bestuurstafel
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vereniging op dit vlak dan ook 
ietwat op een zijspoor gezet. Dit 
is wat ons betreft uiteraard geen 
probleem, als het maar goed ge-
beurd. Wij zullen de gemeente 
daarom ook scherp houden 
mocht er iets over het hoofd 
gezien worden. Wel ontvangt de 
Belangenvereniging nog steeds 
graag een overzicht van meldin-
gen, iets wat ons is toegezegd, 
maar waar nog steeds niets van 
terecht is gekomen. Voor zaken 
die iets complexer zijn dan ver-
zakte tegels of het snoeien van 
boom op gemeentegrond kun-
nen de bewoners van Aarlan-
derveen natuurlijk altijd nog bij 
ons terecht.

Voorzitter Herman de Jong is 
afgelopen jaar met de financiën 
van de Belangenvereniging in de 
weer geweest. Hier bleek een 
behoorlijke achterstand te zijn 
ontstaan na de overdracht van 
de vorige penningmeester. Her-
man heeft zich ingezet om alle 
cijfers boven water te halen en 
heeft de jaarverslagen en de be-
groting rond gekregen. Er is en-
kel nog een achterstand op de 
contributie die opgehaald moet 
worden huis aan huis. Vanuit 
de kascommissie kwam er een 
vraag m.b.t. de kosten voor het 

opknappen van de muziektent. 
Het bestuur heeft kunnen ver-
duidelijken dat er ruim 7000 Euro 
buiten de boeken is gebleven 
door een donatie van het Rabo-
bank fonds en de gemeente Al-
phen aan den Rijn direct aan de 
aannemer. Na deze aanvulling 
ging de kascommissie akkoord 
met het jaarverslag van 2015, 
2016 en de begroting van 2017.

Marco de Jong zal in het voor-
jaar van 2017 zijn taken bij de 
Belangenvereniging neerleggen 
omdat hij naar Alphen aan den 
Rijn verhuist. Helaas was er in 
de zaal niet direct iemand die 
zich geroepen voelde, hem op te 
volgen. Een tweede vacature die 
nog steeds open staat is die van 
penningmeester, ook hiervoor 
zoekt de Belangenvereniging 
nog iemand.

Na afloop van de vergadering is 
nog nagepraat onder het genot 
van een borrel. Het Bestuur van 
de Belangenvereniging wil alle 
aanwezigen en speciaal Anthony 
Nieland bijzonder bedanken.

Bestuur BVA

Van de bestuurstafel
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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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Wie wil ons helpen?

Op dit moment is er een leuke 
spaaractie bij de Jumbo in Nieuw- 
koop. Voor punten die we bij 
de Jumbo kunnen sparen zijn er 
leuke dingen voor ons te bestel-
len met onze naam, foto en logo 
van SV Aarlanderveen erop. Zo-
als een broodtrommel, mok, 
slippers, poster en nog veel 
meer. Hiervoor hebben we wel 
heel veel puntjes nodig. Wilt u 
voor ons sparen? We komen de 
punten/spaarzegel graag bij u 
ophalen.

Alvast bedankt!

Linsey en Wessel Valentijn
Dorpsstraat 98
mobiel mama: 06-43139585
e-mail mama: 
diana.verboon@casema.nl
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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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Scholenkerkdienst

Graag willen we iedereen uit-
nodigen voor de scholenkerk-
dienst 2017 op 23 april a.s.! 

Alle kinderen van basisschool De 
Viergang worden betrokken bij 
de dienst en de voorbereiding 
hiervan. 

Het thema is ’Je gelooft je ogen 
niet!’ en gaat over de ‘onge-
lovige’ apostel Thomas. Het zal 
een samenzijn worden voor jong 
en ouder waarin de kinderen 
centraal staan. 

De Rooms Katholieke kerk is de 
gastkerk deze morgen en om 
09.30 uur zal de dienst begin-
nen. Voor de allerkleinsten is 
opvang aanwezig. 

Na de dienst is iedereen uitge-
nodigd voor een kop koffie of 
beker limonade in ‘t Achterom 
naast de kerk. We hopen op een
grote opkomst. 

Graag tot dan!

De kerken in Aarlanderveen

Van wie is deze poes?

Sinds een week is deze poes bij 
ons op Noordeinde 3.
Wie is de eigenaar van deze 
poes?

Graag melden bij Ria en Herman 
de Jong
Noordeinde 3 
0172-419714
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Wij beginnen op woensdag-
avond 26 april 2017 om 21:00 uur
de nacht van Oranje, in Het Oude 
Rechthuis.

Op het podium staat dan, de 
rock coverband No Harm.

No Harm bestaat al sinds eind 
1999 en is al jaren een begrip in 
Alphen aan den Rijn en omstre-
ken. Om de dreigende midlife cri-
sis voortijdig af te weren, beslo-
ten zanger Wilbert Werther en 
bassist Johan Maring dat het 
tijd werd voor een bandje. Aan-
gevuld met gitarist Mike Schuur-
man en drummer Mart Warde-
naar werd dit No Harm. 

Met een repertoire dat switcht 
van gouden rock klassiekers 
(Neill Young, The Free ,Golden 
Earring, U2 etc.) naar moderne 
rock stampers en gevoelige bal-
lads (Counting Crows, Pearl Jam, 
Live, Van Dikhout, etc.)  catert 
No Harm voor een publiek van 
jong en oud! 

Als de bandleden even pauze ne-
men en een biertje achterover 
slaan, zal de plaatselijke Parasite 
Music de muziek verzorgen!!

Koningsdag
Donderdag 27 april 2017

9.00-9.45 uur:
Een ieder moet er weer vroeg uit 
voor de rondgang door het dorp 
onder leiding van DSS.  Het the-
ma is Koning Willem Alexander 
50 jaar. Voor de leukste verschij-
ning is er een prijs .

9.45 uur: 
Gezamenlijk zingen van het Wil-
helmus onder begeleiding van 
DSS.
   
9.30-11.00 uur: 
Oranje ontbijt bij het Dorpshuis 
inclusief warme versnaperingen. 
Op de Viergang worden kleur-
platen verstrekt waar je leuke 
prijzen mee kunt winnen.

10.30-12.00 uur:  
De kinderen kunnen meedoen 
met leuke spelletjes vanaf 10:30 
uur.

Rond 12:00 uur zal de prijsuitreik-
ing voor de kinderspelen plaats 
vinden .

Vlaggen
Onder de vlaggers op 27 april zal 
een taart worden verloot.

Nacht van Oranje & Koningsdag
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Dodenherdenking

Vijf adressen worden vooraf 
door een random-generator 
gekozen en gecontroleerd op 
het vlaggen. Maar twee oranje-
comiteleden krijgen deze en voe-
ren de controle uit (ook wordt 
er gelet op de juiste manier van 
vlaggen en dat is nu met oranje 
wimpel).

Dus alleen als u de vlag uithangt 
maakt u kans op een taart!

Dodenherdenking 
4 mei 2017 20:00 uur

Op 4 mei wordt traditiege- 
trouw in het hele land om 20:00 
uur twee minuten stilte in acht 
genomen om de slachtoffers 
van oorlogsgeweld te herden-
ken die sinds het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog zijn 
omgekomen. Vrijheid kan al-
leen bestaan als ieder van ons 
zich daarvoor verantwoordelijk 
maakt en bereid is rekening met 
elkaar te houden, zodat we de 
vrijheid kunnen delen.

Het Oranje Comité Aarlan-
derveen nodigt u daarom uit 
voor de dodenherdenking op 4 
mei bij het oorlogsmonument 
aan de Dorpsstraat. Om 20:00 
uur wordt twee minuten stilte in 

acht genomen. De bijeenkomst 
wordt afgesloten met een krans-
legging en een defilé door alle 
aanwezigen. Wij hopen dat veel 
Aarlanderveners aan het defilé 
zullen deelnemen. Het is natuur-
lijk ook mogelijk om als vereni-
ging of stichting een krans te 
leggen. Het is wenselijk om ruim 
voor 20:00u aanwezig te zijn!

In de vooravond van 4 mei wordt 
in Nederland uitgebreid halfstok 
gevlagd, als bewijs van eerbied 
en respect voor de doden. Dat 
doen we over het algemeen van 
circa 18:00 uur tot zonsonder-
gang (ca 21:10 uuur). Rond deze 
tijd kunt u op alle openbare ge-
bouwen de Nederlandse vlag 
halfstok zien hangen, zonder 
wimpel.

Het Oranje Comité
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Ameezing Songfestival Lord’s Voice

Inmiddels zijn de voorbereidin-
gen  voor dit bijzondere muzi-
kale jubileumsluitstuk van koor 
Lord’s Voice in Aarlanderveen 
in volle gang! Uit de veertig 
jaar dat het koor bestaat zijn 16 
nummers van het Internationale 
Songfestival gekozen die het 
koor op bijzondere, soms eigen-
wijze ten gehore gaat brengen. 

Bij diverse nummers zal het pu-
bliek zich bijna zeker niet in kun-
nen houden om mee te zingen 
en dat is nu precies de bedoe-
ling! Wat te denken van zo’n 
gouwe ouwe als ’n Beetje van 
Teddy Scholten of De Trouba-
dour of…. maar ook de laatste, 
Calm after the Storm, zal in het 
programma zitten…., kortom:
Het is een avondvullend pro-
gramma op zaterdagavond 17 
juni in de Petrus en Pauluskerk 
aan het Noordeinde in Aarlan-
derveen. Om 19.30 uur zal dan di-
rigent Nico het startschot geven 
voor een avondje genieten en 
meezingen!

Met dit jubileumconcert wil het 
koor ook aandacht vragen voor 
tweetal goede doelen waarmee 
het koor zich verbonden voelt:

1) Stichting EBOO in Kenia
In Nairobi ligt Kibera, de groot-
ste sloppenwijk van Afrika. In de 
sloppenwijk is het voor kinderen 
niet vanzelfsprekend om naar 
school te gaan. Gezinnen leven in 
grote armoede en hebben geen 
geld voor school, schoolboeken, 
uniformen en schoolschoenen. 
Stichting EBOO in Kenia zorgt er-
voor dat veel kinderen uit deze 
sloppenwijk wel naar school kun-
nen. 100% van het gedoneerde 
geld wordt hiervoor ingezet.

De grote kracht achter deze 
stichting is, oud-Aarlander- 
veense, Fenneke Dijkema, die 
sinds 2010 in Nairobi woont. 
Bij het zien van de armoede 
van deze kinderen wilde zij 
hen graag helpen door hen en 
hun ouders te voorzien van de 
noodzakelijke schooluniformen, 
boeken, schoolgeld enz.

Voor eventueel meer informatie: 
Cock Poelwijk via lordsvoice.aar-
landerveen@gmail.com of als u 
de stichting direct wil steunen: 
www.ebooinkenia.nl 
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2) Alpe d’HuZes
Alpe d’HuZes is een actie waarbij 
deelnemers hardlopend, wan-
delend of fietsend onder het 
motto ’opgeven is geen optie’ 
op een dag tot maximaal zes 
keer de legendarische berg Alpe 
d’Huez beklimmen om zo veel 
mogelijk geld in te zamelen in de 
strijd tegen kanker. Met de op-
brengsten wordt wetenschap-
pelijk onderzoek naar kanker 
ondersteund, met als doel de 
ziekte onder controle te krijgen, 
zodat er in de toekomst niemand 
meer doodgaat aan kanker.

Alpe d’Huzes en  The Story of 
her Life
Team ‘The Story of her Life’ is 
ontstaan nadat onze lieve en 
dappere Maartje op 21 april 2014 
helaas is overleden aan de gevol-
gen van leukemie.

Zij is 15 jaar geworden.

Maartje zou met een aantal 
teamleden de Alpe gaan fietsen 
als zij volledig hersteld zou zijn 
van haar leukemie in 2013. Helaas 
kwam deze afschuwelijke ziekte 
begin 2014 in alle hevigheid terug 
en heeft zij haar sportieve wens 
niet meer kunnen vervullen.

Nu gaan wij als team van familie 
en vrienden en vriendinnen dit 
voor haar doen!

Meer informatie en directe 
sponsoring van The story of her 
life: Jolanda Kempen via lords-
voice.aarlanderveen@gmail.com 
of kijk en lees verder op https://
deelnemers.opgevenisgeenop-
tie.nl/thestoryofherlife  

Middels de kaartverkoop voor 
deze avond gaat Lord’s Voice 
deze doelen steunen. Een kaart 
kost € 7,50 en is inclusief koffie/
thee en lekkers! Na afloop is er 
ook gelegenheid om met het 
koor te proosten op het 40 jarig 
jubileum tegen een kleine ver-
goeding voor de drankjes.

Kaarten zijn te koop van 9 t/m 13 
mei op de volgende adressen:
* Carla Hoogervorst, Walnoot-
straat 29, Ter Aar: van 14.00-
17.00 uur.

* Mariska de Roos, Noordeinde 
11B, Aarlanderveen: van 18.00-
21.00 uur.

Wellicht Tot Zings op 17 Juni!

Ameezing Songfestival Lord’s Voice
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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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Training reanimatie/AED door 
EHBO Aarlanderveen

Ongeveer 300 mensen per week 
krijgen in Nederland een circu-
latiestilstand! 

Wanneer je hiermee geconfron-
teerd wordt, betekent het al dan 
niet beheersen van de reanima-
tie vaardigheden, het verschil of 
het slachtoffer een reële kans op 
overleven heeft of niet.

Inmiddels kunnen veel mensen 
reanimeren. Het streven is om 
nog meer mensen dit aan te le-
ren.

Ook is het belangrijk het ge-

leerde regelmatig te oefenen. 

Om die reden organiseren wij 
op donderdag 20 april 2017 van 
19.30 - 22.00 uur opnieuw een 
(herhalings-)training reanimatie/
AED voor niet-leden. Wij zorgen 
voor koffie / thee en wat lekkers.

De kosten voor deze avond be-
dragen € 15,00 per persoon. 

Lokatie: 
De Jeugdhaven, Dorpsstraat 32

Aanmelden kan via de website 
www.ehboaarlanderveen.nl (but-
ton contact) of via e-mail info@
ehboaarlanderveen.nl

Reanimatie/AED training
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Laatste voorstelling voor 'Old-
timer' Tom van Veen!

Na ruim 53 jaar op de planken 
te hebben gestaan, vond Tom 
van Veen het wel mooi geweest. 
Ooit begonnen als jochie bij de 
Aarlanderveense toneelclub 
”Dito”, en later bij de K.P.J. 

Op verzoek van de toenmalig 
pastoor van Aarlanderveen, 
werd de K.T.A.T. opgericht, De 
opbrengsten van deze voorstel-
lingen kwamen dus ten goe-
de aan het orgelfonds van de 

kerk. Dat bleek zo'n succes dat 
besloten werd om zelf verder te 
gaan onder de naam 'Oldtimers' 
(mede vanwege de wat geda-
teerde stukken die toen werden 
gespeeld). Maar de benefiet-
voorstellingen voor de kerk ble-
ven gehandhaafd, tot op de dag 
van vandaag.

Tom werd vanaf de oprichting al 
meteen tot voorzitter gebom-
bardeerd, en dat is hij gebleven. 
Het publiek heeft hem leren ken-
nen als een kolderiek, ondeu-
gend mannetje met de lach aan 

Laatste voorstelling Tom van Veen
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zijn kont. Zeker geen man van 
weinig woorden en altijd goed 
voor een schuine mop en een 
daverende lach. Zijn improvisa-
tie-talent was berucht onder zijn 
medespelers, je wist nooit wat 
er ging komen! 

Abraham en de goedheiligman 
waren beiden zijn alter ego, 
op het lijf geschreven! Gang-
maker op bruiloften en partijen, 
berucht en beroemd waren de 
feesten en evenementen die hij 
organiseerde. 

Als voorzitter had hij de touw-
tjes strak in handen. Als regelaar 
en knopen-doorhakker hield hij 
zijn cluppie bij elkaar. Maar nu 
moet er weer een knoop worden 
doorgehakt. Tom gaat definitief 
stoppen. Hopelijk niet voorgoed, 
zaterdag 11 maart zagen we hem 
nog een keer als notaris in het 
stuk 'Erfenis te koop' . 

Het sluitstuk dus!

Het dorpshuis was zoals gebrui-
kelijk weer tot de laatste stoel 
toe bezet. Na een warm en da-
verend slotapplaus, was het mo-
ment gekomen voor Tom om in 
de spotlight te komen staan.

Een van de spelers (Marieke Rijn-
beek) die samen met Tom ook al 
ruim 35 jaar deel uitmaakt van 
het bestuur, had nog een ver-
rassing voor hem in petto. In het 
stuk speelt zij de rol van Petra, 
een flower power juffrouw die 
zingend door het leven gaat. Zij 
bleef nog even in haar rol om 
een toepasselijk lied voor Tom te 
zingen waar de medespelers en 
het publiek op in konden haken. 
De beide dochters van Tom kwa-
men ook hun oude toneelheer 
nog even in het zonnetje zetten. 

Inmiddels was iedereen van de 
club op het podium, een mooi 
moment dus om een groepsfoto 
te maken met de twee ouwe to-
neelheren in hun midden. Tom 
van Veen was zichtbaar geraakt 
door al die warme belangstel-
ling, en hij zal het spelen vast erg 
gaan missen. Maar zoals hij zelf 
in zijn afscheidswoordje zei: 

"Jullie zijn nog niet van me af, 
want de de spelers op het podium 
kunnen niet zonder de mensen 
achter de schermen."

Laatste voorstelling Tom van Veen
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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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Het doorgeef stokje

Interview met Klaas de 
Jong (mede-eigenaar en 
specialist economie van 
PPP-Agro Advies)

Klaas je bent geboren en 
getogen in Aarlanderveen 
dus de meeste mensen 
kennen je wel. Voor wie je 
nog niet zo goed kennen: 
Wie ben je? 

Ik ben geboren (1964) en 
getogen in Aarlanderveen  
op het Zuideinde 18. Mijn  
ouders hadden een melk-
veebedrijf  en wonen hier 
nog steeds. Hoewel inmid-
dels het woonhuis te koop 
staat, want zij gaan naar 
het Hofje van ‘t Riet verhui-
zen.

Na een korte uitstap naar 
Nieuwkoop, heb ik vervolgens 8 
jaar op de Maarten Bogaardhof 
gewoond en toen hebben we de 
stal bij het huis van mijn ouders 
verbouwd tot woonhuis en zijn 
we hier in 2000 komen wonen. 
We hebben toen een deel van 
de oude boerderij overgenomen 
waar we nu een schapenhou-
derij (momenteel 45 fokschapen 
met 120 lammeren)  en een gas-
tenverblijf / vakantieapparte-
ment (voor 5 personen) runnen. 

Waar kennen we je verder mo-
gelijk van?
Van de voetbalclub waar ik 30 
jaar heb gespeeld (van mijn 7e 
tot 37e) en bijna 10 jaar als trai-
ner/coach van jeugdteams. Toen 
mijn knie steeds meer begon op 
te spelen ben ik met voetval-
len gestopt en gaan schaatsen 
(bij schaatsclub Ter aar) tot ik in 
2007 voor mezelf begon. “Eigen 
zaak einde van het vermaak”
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De dingen goed regelen voor wanneer u dat zelf  

niet meer kunt: een testament kan u en uw  

naasten veel zorg en ellende besparen. Doorgaans  

treedt het pas in werking na uw overlijden, maar  

wat als u door ziekte of een ongeluk niet meer  

in staat bent om zelf te handelen? Wist u dat u  

voor die situatie ook een levenstestament kunt  

opstellen? Wie dan leeft, dan zorgt? Kroes en  

Partners denkt van niet!

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

testament?
Wij zorgen
dat het
bij u leeft
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Wat weten we nog niet van je?
Tja…effe denken hoor…. Ik ben 
gek op onze drie kinderen (Mar-
co 27, Mirjam 25 en Chris 22) en 
op mijn vrouw Caroline (origine 
Woerdense Verlaat/Nieuwkoop) 
met wie ik al weer 28 jaar ge-
trouwd ben. Ik hou van bbq’en, 
zelfs in de winter. We zijn al weer 
jaren actief in de Baptistenkerk 
in Alphen aan den Rijn en ik ben 
ook al meer dan 20 jaar secre-
taris/penningmeester van een 
Vereniging van 150 boeren in de 
omgeving rondom Leiden. Op 
dit moment vraagt de verkoop 
van de woning en de aanstaande 
verhuizing van mijn ouders de 
nodige inzet…..

Hoe ziet je dag er uit?
Ik sta op als ik wakker wordt, 
meestal tussen 5 en 6 u, dan ga 
ik aan het werk. Ik heb kantoor 
aan huis met een prachtig uit-
zicht. Het werk voor PPP-Agro 
Advies en het zorgen voor de 
schapen/het land loopt bij mij 
wel door elkaar. Die afwisseling 
bevalt mij goed want zo kan ik 
naast het werk met mijn hoofd 
en computer, tussendoor even 
met de hond door het land lopen 
en kijken of alles in orde is en zo 
niet fysiek aan de slag. In het 

weekend lopen we graag een 
rondje over de dijk.

Wat houdt je werk in?
Wij adviseren veehouders bij 
technische, economische en fi-
nanciële vraagstukken rond de 
bedrijfsvoering, bedrijfsontwik-
keling en strategie. Ik hou me 
met name bezig met de sociaal 
economische advisering. Dat 
betekent dat ik strategisch ad-
vies geef en boeren begeleid bij 
hun toekomstplannen inclusief 
het financiële plan. Wij zorgen 
bijvoorbeeld voor de contac-
ten met accountants, banken 
en makelaar en helpen bij het 
opstellen van contracten en 
plannen. Ook begeleiden we 
agrarische bedrijven die in finan-
cieel zwaar weer verkeren en bij 
overnames.

Daarnaast begeleiden we zo’n  
50 studiegroepen, die onderling 
hun prestaties vergelijken en be-
spreken om van de verschillen te 
leren. 

Doen veel boeren aan zo’n stu-
diegroep mee?
Wel zo’n 60/70%. De meeste slui-
ten (in eerste instantie) makke- 
lijker aan op de technische dan 

Het doorgeef stokje
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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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op de financieel/sociale onder-
werpen, totdat ze zien dat 
transparantie werkt.

Wat zijn op dit moment de be-
langrijkste onderwerpen waar-
over jullie adviseren?
De milieu en mest regelgeving, 
beweiding,  en de balans werk/
privé. In Nederland wordt te veel 
mest (fosfaat) geproduceerd 
ten opzichte van de Europese af-
spraken. Er is hard gewerkt aan 
een reddingsplan om de produc-
tie terug te dringen waardoor de 
Nederlandse uitzonderingsposi-
tie behouden blijft. Dit betekent 
wel dat een boer 4% minder koei-
en mag hebben dan hij in 2015 
had. Dus dat levert de nodige 
problemen op waar we samen 
oplossingen voor zoeken. 

Jarenlang is het melkquotum 
een productiebeperking ge- 
weest, vanaf volgend jaar komt 
er een fosfaatquotum. Dit bete-
kent dat als een melkveehou-
der meer vee wilt houden ook 
fosfaatquotum aan moet ko-
pen (een nieuwe beperking en 
kostenpost)

Verder zie je dat door schaal-
vergroting en lagere marges er 
harder gewerkt moet worden 

waardoor de balans werk-privé 
gaat knellen. De jeugd wil niet 
meer 7 dagen in de week werken 
en dat levert ook problemen op 
of er nog wel opvolgers zijn om 
het bedrijf over te nemen. Tot 
slot ging vroeger het familiebe- 
drijf (lees ook het familiekapi-
taal) over op de oudste zoon, 
tegenwoordig willen de andere 
familieleden vaak hun deel van 
de erfenis, maar aangezien dat 
niet in contanten zit, levert dit 
nog wel eens problemen op. 
Onderling of voor het voort-
bestaan van het bedrijf. Wij 
zoeken dan samen met de fami-
lie naar een oplossing.

Vanwaar de naam PPP-agro? 
We adviseren in de agrarische 
sector vandaar agro en PPP  
staat voor: Perspectief, Pegels 
en Plezier. Als er 1 ontbreekt 
komt het niet goed. Voor meer 
informatie zie: www.ppp-agro.nl

Het stokje is aan jou doorge-
geven met de vraag van Frank 
Luyben: “Klaas, je bent altijd 
bezig met plannen voor an-
dere boeren. Ik ben benieuwd 
wat jouw plan zou zijn voor de 
toekomst van Aarlanderveen?”
De provinciale weg in een tun-
nel aanleggen om het dorp weer 

Het doorgeef stokje
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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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tot een geheel te maken. Boven 
de tunnel kun je de Dorpsstraat 
doortrekken en kan er dan een 
mooi centrum met een mix van 
woningen voor oud en jong 
worden gebouwd. Hierdoor be-
vorder je de leefbaarheid, wordt 
de verkeersveiligheid verbeterd. 
Ik vind het belangrijk dat de jeugd 
kan blijven en als er voldoende 
woningen bij komen houdt ook 
de school (de basis van een ge-
meenschap) voldoende leerlin-
gen. In het centrum moet een 
grote supermarkt komen met 
bijvoorbeeld een drive-in. Om 
een winkel rendabel te maken 
is voldoende omzet noodzake-
lijk en dat zou je kunnen regelen 
door het voor langsrijdend ver-
keer aantrekkelijk te maken de 
boodschappen te doen..

Waar zitten de haken/ogen aan 
dit plan?
Waarschijnlijk is het erg kost-
baar.  Anderzijds bij Kruisweg/
Woubrugge is voor een paar fiet-
sers ook een tunnel aangelegd. 
Dus het kan wel.

Beschrijf Aarlanderveen aan de 
hand van 5 steekwoorden:
Molens: bijzonder en uniek! Wij 
kijken vanuit ons huis en vanuit 
mijn kantoor uit op alle 4 de mo-
lens.

Vee: mooi dat hier de koeien nog 
volop in de wei lopen. 
Polder: genieten van het ruime 
zicht, de mooie luchten en zons-
ondergang.
Sloten: de combinatie van pol-
der en sloten zie je alleen hier. 
Zodra je Utrecht voorbij bent is 
dat weg. 
Ons kent ons: Echt dorps…. 
Meestal gezellig, soms wat 
minder als er over i.p.v. met 
elkaar wordt gepraat.

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste veran-
deren?
Fondsen werven voor het nieu-
we dorpshart, zodat het kruis-
punt vervangen kan worden 
door een tunnel.

Waar ben je het meest trots op?
Op onze kinderen! 
Waarom? Omdat ze zelfstandig 
worden/zijn én graag en regel-
matig thuis komen.

Deze vraag wil ik graag stellen 
aan: Rita Slingerland (mole-
naarsvrouw en boerin)
Rita, ik heb gehoord dat je erg 
goed bent in het vangen van 
mollen. Zou je een paar tips kun-
nen geven? 

Het doorgeef stokje
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Op woensdag 3 mei is het feest 
op de Molenviergang. Dan wordt 
het herbouwde zomerhuis bij de 
Middenmolen geopend. Burge-
meester Liesbeth Spies verricht 
de officiële opening om tien uur. 
Alle dorpsgenoten zijn van harte 
welkom. Op 3 mei om 10.00 uur. 
Het adres is Achtermiddenweg 
2.
 
De Molenviergang Aarlan-
derveen is uniek. Een gang van 
vier molens zorgt al meer dan 
twee eeuwen voor droge voeten 
in de polder. Tot op de dag van 
vandaag. Stapsgewijs pompen 
de vier molens het polderwa-
ter bijna vijf meter omhoog. De 
Bovenmolen aan de Kortsteek-
terweg slaat dat water op de 
Oude Rijn uit.

De vier molens worden be-
woond door de molenaars en 
hun gezinnen. Naast maalwerk-
tuig zijn de molens ook woon-
huis. Wie wel eens binnen is 
geweest weet, dat het wonen 
in een molen heel bijzonder is. 
Zeker als de molen in bedrijf 
is. Dan ’leeft’ het huis met ge-
luid en licht. Naast de eigenlijke 
molen hadden en hebben de 
molenaars de beschikking over 
een zogenaamd zomerhuis met 

schuur. Van oudsher. Maar de 
Middenmolen miste al jarenlang 
zijn zomerhuis. Dat is nu her-
bouwd. Reden voor een feeste-
lijke opening.  
 
Zomerhuizen bij de molens  van 
de Viergang.
De molens van de Molenvier-
gang Aarlanderveen hebben al-
lemaal een zomerhuis gehad. 
Het fenomeen zomerhuis is ty-
pisch iets Zuid-Hollands. Dit zeer 
eenvoudige huisje had meestal 
maar één vertrek, waar vaak een 
waterfornuis en een bakoven 
aanwezig was. 

In de zomer woonde de mole-
naar met zijn gezin overdag in 
het zomerhuis. Twee zomerhui-
zen van de Molenviergang zijn 
nog origineel. Daarvan is dat bij 
de Bovenmolen het meest au-
thentiek. De bakoven en fornuis 
zijn nog aanwezig. 

Bij molen de Putmolen (langs de 
Kerkvaartsweg) staat een groter 
zomerhuis. Dat is in de tachtiger 
jaren van de vorige eeuw ge-
bouwd ter vervanging van een 
vervallen voorganger op die 
plek. 

Opening zomerhuis Middenmolen
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Het zomerhuis bij de Midden-
molen.
Oude kaarten bevestigen, dat 
er ook bij de Middenmolen al-
tijd eenzelfde zomerhuis aan-
wezig is geweest. Maar in 1974 
was er grote paniek. De molen 
dreigde om te vallen. De houten 
funderingspalen waren geknikt 
en de molen was voor een deel 
zelfs van zijn fundering gescho-
ven. De molen moest terstond  
verankerd worden. Met stalen 
kabels aan zgn. dodemans-
bedden. Het zomerhuis stond 
hopeloos in de weg. Met pijn in 
het hart werd toen besloten (er 
was geen andere keuze) het in 
slechte staat verkerende zomer-
huis te slopen. De houten schuur 
bleef staan.

Waarom herbouw van het 
zomerhuis ?
Het nieuw gebouwde zomer-
huis maakt het molenerf en de 
Molenviergang weer compleet. 
De historische situatie wordt 
hersteld. En daarnaast wordt 
het zomerhuis ingericht met in-
formatie over de polder en de 
streek, over de molens en  wan-
delroutes. Zo kan het zich hal-
verwege de wandelroute door 
de polder ontwikkelen tot een 
rustpunt. Om te genieten van de  

omgeving en de molen(s). Er ko-
men bankjes en er kan gebruik 
worden gemaakt van een toilet. 
Daarom heeft het stichtings-
bestuur voor de Molenviergang 
de herbouw aangedurfd. 

Het herbouwde Zomerhuis bij 
de Middenmolen. De opening is 
op woensdag 3 mei om tien uur. 
En op zaterdag 13 mei (landelijke 
Molendag) is het Zomerhuis ook 
open voor bezoek.

Opening zomerhuis Middenmolen
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Is de Molenviergang nu klaar?
Voor de instandhouding van 
de Molenviergang is veel geld 
nodig. Elk jaar weer. De Mo-
lenstichting moet erg op de 
kleintjes letten. Daarom is het 
stichtingsbestuur voor de Mo-
lenviergang nooit klaar. Dat de 
herbouw van ‘t Zomerhuis bij de 
Middenmolen toch mogelijk was 
is te danken aan vrijwilligers en 
sponsoren. Het is een project 
geworden van veel betrokkenen 
uit de hele regio. Toch is het pro-
ject financieel nog niet helemaal 
rond. U kunt nog altijd een finan-
ciële bijdrage storten op reken-
ing NL34 RABO 0346 4645 60 
t.n.v. Stichting Molenviergang 
Aarlanderveen (de Stichting is 
een ANBI- instelling). 

Van harte welkom op woensdag 
3 mei en ook op zaterdag 13 mei.
Voor de Molenviergang is de 
geslaagde herbouw van het 
zomerhuis bij de Middenmolen 
een mijlpaal. Aarlanderveen kan 
er trots op zijn, dat de ’enige nog 
werkende Viergang ter wereld’ 
nu weer historisch compleet is.  
Zo’n hoogtepunt mag gevierd 
worden. Van harte welkom. Niet 
alleen op woensdag 3 mei. Want 
op zaterdag 13 mei is het lande-
lijke Molendag. En dan kan de 
hele Viergang worden bezocht. 
Dus ook het herbouwde zomer-
huis.

Opening zomerhuis Middenmolen

In onze vorige editie hebben wij 
een beroep op u gedaan om er-
achter te komen wat het oudste 
gebouw van Aarlanderveen is. 
We hebben inmiddels meerdere 
(uitgebreide) reacties mogen 
ontvangen en willen bij deze de 
inzenders alvast bedanken.

In de eerstvolgende Belange-
naar verwachten we alle infor-
matie met u te kunnen delen!

Tot die tijd horen we natuurlijk 
ook nog graag van u wat u tipt 
als oudste gebouw van ons dorp. 

redactie@bvaarlanderveen.nl

Weet u het oudste gebouw in Aarlanderveen?
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NL Doet, een groot succes in 
de speeltuin. Ruim 20 personen 
waren hierop af gekomen, het 
resultaat was na afloop goed te 
zien.

Wij danken deze vrijwilligers 
voor hun inzet .

Ook onze sponsoren die zeer 
welkom waren, met het leveren 

van hun ervaring met materiaal 
en machines, en hun persoon-
lijke inzet.

Dit alles voor de kleinste inwo-
ners van ons dorp, geweldig.

Vriendelijke groet, namens het 
bestuur Henk Aartman.

NL Doet
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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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Over 90 jaar DSS is een heel boek 
te schrijven, maar dat gaan we 
niet doen. In dit artikel gaan we 
in vogelvlucht door de geschie-
denis en wat anekdotes heen, 
als opwarmertje voor het grote 
Jubileumfeest later dit jaar. U 
bent van harte uitgenodigd!

In het weekend van 24 en 25 
juni wordt het 90 jarig jubileum 
groots gevierd in Het Zwaluw-
nest. Daar is ook een tentoonstel-
ling te zien met foto’s, filmpjes, 
uniformen, audio-opnames en 
nog veel meer. Een uitgelezen 
kans om onder het genot van 
een hapje en een drankje te ge-
nieten van muziek en eens een 
kijkje in het verleden te nemen.

Eind 1926 werd in Aarlan-
derveen muziekvereniging Door 
Samenwerking Sterk opgericht, 
door Pastoor Van der Bom. Ook 
zorgde hij voor een uitbreiding 
van de school, een boomgaard 
en dat de nonnen het onderwijs 
gingen regelen op deze school. 
De naam voor de muziekvereni-
ging is ook van zijn hand. Mede 
initiatiefnemers bij de oprichting 
waren de heren Herr en Honout.

Er gaven zich 21 mensen op 
als nieuw lid. In eerste instan-
tie maakten alleen koperbla-

zers  deel uit van het orkest en 
de contributie bedroeg 30 cent 
per week. In de reglementen 
werd vastgelegd dat de mu-
ziekvereniging moest bestaan 
uit werkende katholieke man-
nen, die door samenwerking tot 
het gezamenlijke doel kwamen. 
Vandaar ook de naam, “Door Sa-
menwerking Sterk”.

Het doel was: goed leren mu-
ziek spelen, kerkelijke diensten 
begeleiden, concerten geven en 
het deelnemen aan concoursen.
In 1955 richt de vereniging de 
drumband op, een orkest voor 
op straat.  Als in 1966 Dhr. J. 
Molenaar toe wil treden tot 
de drumband is er echter een 
probleem want hij is niet katho-
liek zoals de reglementen 
voorschreven.  Na lang verga-
deren volgt een compromis, hij 
mag wel mee trommelen, maar 
geen lid worden, niet op straat 
meelopen en ook geen contribu-
tie betalen. Na een jaar werd 
besloten, vooral door toedoen 
van de tweede voorzitter, Dhr. 
K. van den Berg, die aangaf als 
er geen verandering kwam, hij 
geen voorzitter meer wilde zijn, 
dat de muziekvereniging open is 
voor iedereen. Niet lang daarna 
volgden de eerste vrouwen die 
zich opgaven om bij de fanfare 

90 jaar DSS
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te spelen. DSS was er vanaf dat 
moment voor iedereen.

In 1986 bestaat het fanfareor-
kest uit 40 leden, de drumfan-
fare uit 22 leden, de majorette 
en minirettegroep uit 30 leden. 
In juni 1987 werd het 60 jarig 
bestaan groots gevierd met een 
heel weekend vol muziek. Met 
als hoogtepunt op de zondag-
middag een groots wijnfeest 
met Duitse en Tiroler muziek van 
de Pintengluurders, de Wald-
brucker Musikanten en De Lap-
landerkapel. 

Tijdens het feestweekend werd 

ook een superloterij gehouden 
en was er een prijsvraag. De op-
brengst hiervan was voor nieuwe 
instrumenten. Met op nummer 1 
de pauk want deze was nog niet 
aanwezig bij de drumfanfare. 
De uniformen konden ook een 
opknapbeurt gebruiken. De win-
naar van de prijsvraag kreeg een 
serenade aan huis, deze werd 
gewonnen door, zelf lid van de 
DSS, Sjaak Leliveld.

Ook organiseerde  DSS, om aan 
extra geld te komen jaarlijks een 
goederenveiling met in 1987 een 
half varken dat voor maar liefst 
340 gulden gekocht werd. Dit na-

90 jaar DSS

DSS november 1986, Concert ter ere van het behalen van het kampi-
oenschap
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jaar zal er voor het eerst in jaren 
weer een veiling georganiseerd 
worden. De krentenbollenactie 
stamt ook al uit die tijd en wordt 
dus ook al bijna 30 jaar georgani-
seerd, een blijvertje dus.

Tegenwoordig bestaat de DSS 
uit 3 verschillende disciplines: 
Het Fanfareorkest, het Jeugd-
orkest en de Drumfanfare.  Het 
fanfareorkest is binnen Neder-
landse orkesten een begrip, het 
speelt op het hoogste niveau en 
trekt leden uit de wijde regio. 
Het orkest komt uit in de hoog-
ste afdeling van de Nederlandse 
Amateurmuziek, De Concertaf-
deling. Zeg maar de eredivisie 
voor orkesten.

Het fanfareorkest heeft zich 
onder leiding van dorpsgenoot 
Danny Oosterman opgewerkt 
naar de hoogste afdeling en 
werd in 1989 voor het eerst Ne-
derlands kampioen in het hol van 
de leeuw, Kerkrade. Er zouden 
nog vele hoogte punten volgen, 
zoals 2-maal een 3e plaats op 
het Wereld Muziek Concours, en 
succesvolle concertreizen naar 
Valencia, Innsbruck en opnieuw 
de landstitel in 2011. Dit najaar 
staat opnieuw deelname aan 
een concours gepland.

De Drumfanfare, tegenwoor-
dig ook bekend onder de naam 
Mars- & Showband voert een 
andere koers en is het gezicht 
van de club op straat. Het orkest 
legt zich toe op mars optredens 
en de laatste jaren steeds meer 
op (Amerikaanse) show- en pop-
muziek, verzorgt optredens als 
dweilorkest en gaat jaarlijks op 
stap met Carnaval. 

Ook heeft de DSS een eigen 
clubblad de Toetie, waarvan de 
eerste uitkwam rond 1984. De 
naam is ontstaan door een gast-
dirigent die het woord Tutti vaak 
gebruikte, dat in het Italiaans  
betekent “gezamenlijk” of “met 
z’n allen”. Vandaag de dag is 
het een mooi fullcolour blad dat 
leden, vrijwilligers, sponsoren en 
vrienden informeert over aller-
hande muzikale activiteiten en 
waarin de sponsoren een mooie 
advertentie kwijt kunnen.

Wat voor veel verenigingen 
geldt, geldt ook voor DSS. Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst. 
Daarvoor heeft de vereniging 
het Opleidingsorkest. Een orkest 
waarin leerlingen die net begon-
nen zijn met muziek maken sa-
men kunnen leren spelen en ge- 
steund worden door gevorderde 
muzikanten.

90 jaar DSS
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En omdat Aarlanderveen voor 
een vereniging met zoveel on-
derdelen te klein is, richt DSS 
zich met muziekonderwijs ook 
op scholen in de regio, zoals Ter 
Aar en Aarlanderveen. Regel-
matig worden kennismakings-
middagen met muziek geor-
ganiseerd. Dat levert regelmatig 
geïnteresseerden op en wellicht  
op termijn nieuwe muzikanten. 
DSS is bezig om middels sub-
sidies het muziekonderwijs op 

de scholen in Aarlanderveen en 
Ter Aar de komende jaren struc-
tureler vorm te geven.

Dit jaar dus het 90 jarig bestaan 
van de DSS waarbij het laatste 
weekend van juni bol zal staan 
van muziek. Op zaterdagmiddag 
24 juni organiseert de vereni- 
ging “de grootste serenade 
ooit“ waarvoor iedereen is 
uitgenodigd, u leest hierover 
in een volgende Belangenaar 

90 jaar DSS

Gert van den Berg (rechts) en Theo Herr (links) maken zich al jaren 
sterk voor de jubilerende muziekvereniging DSS uit Aarlanderveen.
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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

	  

	  

	  

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! 

meer. Zaterdagavond is er een 
concert van het fanfareorkest 
en zondagmiddag 25 juni kunt 
u komen luisteren naar allerlei 
soorten muziek. Dan is er ook 
een activiteit voor kinderen om 
die te betrekken bij het maken 
van muziek. Komt dus allen dit 
weekend naar het Zwaluwnest 
te Aarlanderveen, het belooft 
een topweekend te worden, 
met zoals gezegd ook het hele 
weekend een tentoonstelling 
over het rijke verleden van de 
club.

En ook leuk om te melden, op 
zondag 9 juli zal de DSS deelne-
men aan een gezamenlijke kerk-
dienst in de Gereformeerde kerk 
te Aarlanderveen, deze dienst 
begint om 9.30 uur. Terug naar 
hoe het destijds allemaal begon. 
Hiermee wil de DSS nog maar 
eens laten zien waar ze voor 
staat, namelijk dat muziek voor 
iedereen is!  En hoe trots we ei-
genlijk mogen zijn op onze eigen 
muziekvereniging Door Samen-
werking Sterk.

Shirley Jasper-Veenswijk

90 jaar DSS
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Eind januari hadden we even de 
kans om een paar uurtjes op het 
natuur ijs te rijden maar het was 
van korte duur, voor velen kon-
den de schaatsen weer in het vet 
maar niet voor de basisschool 
leerlingen van de Viergang want 
voor hen werd op woensdag 
15 maart een schaatsuitje geor-
ganiseerd door IJsclub Nooit ge-
dacht !

Het was een zonovergoten mid-
dag met een temperatuur van 13 
graden, voor menig mens een 
gek idee om dan nog de schaat-
sen onder te binden maar voor 
de kinderen maakte dat niet uit. 

Met een busje en auto`s ver-
trokken we direct uit school naar 
de ijsbaan in Leiden , waar de jas-
sen uit gingen in de warme auto. 
Maar ze moesten zeker weer 
aan in de koude ijshal. Enthou-
siast werden de schaatsen, 
mutsen en handschoenen aan 
gedaan en de eerste baantjes 
werden getrokken. Sommige 
met een rekje en andere gingen 

gelijk de grote baan op om een 
rondje te maken, gezellig met 
muziek en discolicht werd er 1½ 
uur geschaatst. 

Schaatsuitje 2017
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Ook organisatoren Leo en Olaf 
bonden de schaatsen  onder. 
Gelukkig had Leo dit keer een 
linker en een rechter schaats 
meegenomen i.p.v. 2 linker 
schaatsen vorig jaar. Dat 
schaatst zo lastig !!!

Maar ook de moeders en opa 
Zevenhoven waren op het ijs te 
vinden. Door de schaatservaring 
van vorig jaar waren er maar een 
paar valpartijen!

De kinderen werden nog ver-
wend met chips en een pakje 
drinken en gingen met een 
voldaan gevoel weer naar huis!  
We bedanken de ijsclub voor het 
gezellige schaatsuitje !!

Een schaatsende moeder.

Schaatsuitje 2017

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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Speeltuin Nieuws

Knutselmiddag
Op woensdag 12 april is er een 
knutselmiddag,  deze middag 
begint 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. 

Paasontbijt
Op zaterdag 15 april is er paas-
ontbijt voor alle kinderen van de 
peuterspeelzaal t/m groep 8. 

We gaan gezellig met elkaar 
ontbijten en dan nog even heer-
lijk spelen en misschien heeft 
de paashaas nog wel eieren ver-
stopt. We beginnen om 9.30 uur 
en om 11.00 uur is het weer af-
gelopen. Leden betalen €3.00 en 
niet leden € 4.00. Opgeven kan 
via de mail jeugdcommissie@
speeltuinaarlanderveen.nl t/m 
donderdag 13 april.

Molenviergang wandeltocht
Zaterdag 6 en zondag 7 mei is 
er de jaarlijkse molenviergang 

wandeltocht in de speeltuin. Er 
zijn verschillende afstanden te 
lopen. Voor de langste afstan-
den kan je starten vanaf 7.00 
uur.

De laatste knutselmiddag
Woensdag 10 mei is er de laatste 
knutselmiddag van het seizoen. 
We beginnen om 14.00 uur en 
om 15.30 uur is het weer afgelo-
pen. De entree is € 1.50 voor 
leden en € 2.00 voor niet leden.

Tentenkamp
Dit jaar is er ook weer een 
tentenkamp in de speeltuin, de 
datum voor dit weekend is 30 
juni en 1 juli. Houd hem vrij!

Wat we gaan doen blijft nog 
even geheim. 

Groeten van het kinderactivitei-
ten team
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Mijn lieve man was altijd weer blij als Dick of Dita “De Belangenaar” 
kwam brengen. Dan kon hij weer de polder in om van de mooie natuur 
te genieten. Hij maakte graag een praatje met iedereen.                                                                                                        

Hij had de bezorging zeker willen blijven doen als de ingreep geslaagd 
was, maar tot ons verdriet mocht het niet zo zijn. De witte linnentas 
hangt nog aan de kapstok, maar blijft definitief leeg.                                                         

Ik hoop oprecht dat zijn opvolger net zo zal genieten van zijn maan-
delijkse ritjes als Cees dat altijd deed.

Barry van Dolder-Verweij

Expositie
Op zaterdag 15 april opent Jan de Jong uit Nieuwkoop om 15.00 uur 
een expositie in atelier Piet Verdonk, Dorpsstraat 59.

De duur van de expositie is van 15 april t/m 14 mei. Wees welkom als de 
deur open staat, toegang gratis.

Campina Open Boerderijdag
Schrijft u het alvast in uw agenda, op 5 juni,  tweede pinksterdag 
van 10.00 tot 16.00 is er weer bij de Familie Verduyn, Boerderij “De 
Vooruitgang”, Achtermiddenweg 3, een Campina Open Boerderijdag. 
Meer informatie volgt in de mei editie van de Belangenaar.

Ingezonden Berichten
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Woning gezocht

Wij zijn een jong gezin dat mo-
menteel nog in Drenthe woont.

We komen oorspronkelijk uit 
Alphen aan den Rijn en zijn 3 
jaar geleden in Drenthe een 
melkveebedrijf begonnen.

Wegens heimwee en de huidige 
wetgeving (fosfaatrechten) 
wordt het voor ons bijna onmo-
gelijk gemaakt om door te gaan 
en willen zeer graag terugko-
men naar Zuid Holland.

En dan willen we het liefst in/
om Aarlanderveen gaan wonen.
Naar ons idee een heerlijk dorp 
om voor ons in te wonen en voor 
de kinderen in op te groeien!

Kunnen jullie ons helpen met 
het zoeken/vinden naar een 
nieuw thuis voor ons?

We zoeken een rustig gelegen, 
vrijstaande woning met mini-
maal 1 ha grasland. We hopen 
dat onze hobby koeien en po-
ny's van de kinderen mee kun-
nen.

Mochten jullie iets weten, kun-
nen jullie met ons contact opne-
men!

Tom en Masja Mooren
tmmooren@gmail.com
0617672265
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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, Gretha van der Velde & Bert Vitters 0900- 88 44
:	gretha.van.der.velde@politie.nl
:	bert.vitters@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 - 57128

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.
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