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Zondag 21 mei 2017
TCA ouder-kind toernooi
Aanvang 11:00 uur voor 
kinderen uit groep 1 t/m 8 en 
een ouder/ verzorger. Kosten  
€ 5,00

Maandag 22 mei 
S.V. Aarlanderveen ‘puppie’ 
voetbalmiddag van 17:00 tot 
17:45 uur
Kennismaking voor jongens en 
meisjes tussen 4 en 7 jaar.

Weekend 25 t/m 27 mei
Tentfeest Aarlanderveen, meer 
info verder in deze Belangenaar

Zaterdag 27 mei
Open dag brandweer. 
Van 10:30 tot 15:30 bent  u wel-
kom op de post Aarlanderveen, 
stationsweg 4b.

Maandag 05 juni
NL Alert controle bericht. 

Als je het controlebericht 
ontvangt, is jouw mobiel juist 
ingesteld voor NL-Alert. Zo 
weet je zeker wat je moet doen 
als je in de buurt van een echte 
noodsituatie bent.
-
Campina Open Boerderijdag
Van 10:00 tot 16:00 uur is er 
weer bij de Familie Verduyn, 
Boerderij “De Vooruitgang”, 
Achtermiddenweg 3, een 
Campina Open Boerderijdag. 

Donderdagavond 8 Juni 
Huis-aan-huis ophalen 
Rommelmarktspullen

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

Zaterdag 10 juni
Rommelmarkt van 09:00 - 14:00 
uur
-

Agenda
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Agenda

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

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen

Om 10 uur in de gymzaal aan de 
Aarlanderveenseweg.
Het Spinmill de boer keukens 
schuurpapier toernooi.

Maandag 12 juni
S.V. Aarlanderveen ‘puppie’ 
voetbalmiddag van 17:00 tot 
17:45 uur
Kennismaking voor jongens en 
meisjes tussen 4 en 7 jaar.

Ophaaldata oud papier
Woensdag 24 mei
Woensdag 7 juni

Bestuursvergadering
Maandag 29 mei

Redactievergadering
Woensdag 31 mei

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 10 juni

Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 29 mei

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! 
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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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Felicitatie:
Bij deze wil ik collega voorzitter 
Chris Hoogendoorn en alle leden 
van muziekvereniging “Door Sa-
menwerking Sterk” van harte 
feliciteren met hun 90 jarige be-
staan. De complimenten dat jul-
lie al zo lang ons prachtige dorp 
muzikaal opfleuren en omlijsten. 
We wensen jullie een geslaagd 
jubileumfeest op het Zwaluw-
nest.

Renovatie provincialeweg N231:
De provincie Zuid-Holland heeft 
ons  laten weten dat de renova-
tie van de Provinciale weg en de 
aanleg van de rotonde aan de 
Achttienkavelsweg één jaar ver-
traagd zijn. De werkzaamheden 
zullen in februari 2018 beginnen 
met een doorlooptijd van 1 jaar. 

Doel blijft om de weg tijdens 
de werkzaamheden open 
te houden en overbelast-
ing op aansluitende wegen te 
voorkomen. Eind 2017 zal de fa-
sering van de werkzaamheden 
door de dan geselecteerde aan-
nemer bekend zijn. De Provincie 
heeft toegezegd om tijdig via de 
Belangenvereniging een nieuwe 
bewonersvoorlichting te orga-
niseren.
Samen Kokkerellen, een nieuw 
project van de Belangen Vereni-
ging Aarlanderveen

Op vrijdag 1 september gaat “Sa-
men Kokkerellen, Samen Eten” 
van start in het Dorpshuis. Om 
16:00 samen koken; om 17:30 
gezamenlijk eten.

Van de bestuurstafel
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Doel is om, met en voor ieder-
een die dat wil, 1 keer per maand 
samen gezellig te koken en geza-
menlijk gezond en vooral lekker 
te eten. We hebben al 10 vrijwil-
ligers om te helpen organiseren 
en koken. Het is voor alle leeftij-
den en alle gezindten. Je mag 
helpen koken, maar het hoeft 
niet. Je mag ook gewoon aan-
schuiven als je niet kunt koken 
of geen zin in koken meer hebt. 
Je kunt ook leren koken als je 
dat wilt. 

Per keer krijgen we een voorafje, 
de hoofdmaaltijd en een toetje. 
De kosten zijn 4,50 euro per 
persoon, exclusief drankjes. Als 
iemand opgehaald en terugge-
bracht moet worden kunnen we 
dat voor u organiseren. 

De tweede keer vindt plaats op 
vrijdag 6 october. Dus in principe 
elke 1e vrijdag van de maand. Bij 
voldoende belangstelling kan 
Samen Kokkerellen vaker dan 1 
keer per maand plaats vinden. 
Af en toe meehelpen is ook mo-
gelijk.

Voor een goede organisatie en 
om verantwoord in te kunnen 
kopen willen we zo vroeg mo-
gelijk de belangstelling polsen. 

Het menu wordt 1 week van te 
voren bekend gemaakt of is een 
verrassing. 

Dus als je belangstelling hebt 
kun je je opgeven per telefoon, 
e-mail of met een briefje door de 
brievenbus bij:
Elly van Tol-van Winkel,  
M. Bogaardhof 14 
tel: 06-13044096 
mail: a.van.tol@casema.nl 

Marielle Montagne, 
Dorpsstraat 5, 
tel:06-13051026 
mail: montagnemarielle@gmail.
com

Vermeld je naam, adres en tele-
foonnummer en of je 
a) wilt helpen met koken en eten 
of 
b) alleen komt om te eten of 
c) wilt eten en opgehaald wor-
den.

Herman de Jong,
Voorzitter Belangenvereniging 
Aarlanderveen

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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De Koningsdag was, ondanks de 
minder goede weersverwach-
ting, toch nog redelijk zonnig en 
’s morgens tijdens de optocht 
was het windstil.

Er werd enthousiast aan deel-
genomen door heel veel, mooi 
verklede, kinderen met prachtig 
versierde  fietsjes,  3-wielers, 
steppen, karretjes en streetsurf-
board.

De prijzen voor de mooiste cre-
aties werden gewonnen door:
1e Stijn Wijsman
2e Féline Kok
3e Julie en Roos van der Salm

Het dorpsontbijt werd vanwege 
de lage buitentemperatuur weer 
gehouden in het Dorpshuis. Het 
was er wederom gezellig vol. 

De kinderspelen vonden buiten 
plaats op het plein en in de mu-
ziektent.                                      

De winnaars van het spelletjes-
circuit in de verschillende leeftijd 
categorieën waren:
Wessel Valentijn, Dave van der 
Steen en Stijn Wijsman.

De jury heeft ook de ingestuur-
de kleurplaten beoordeeld en 
wethouder van Velzen reikte de 
prijzen uit:
1e Jet jansen
2e Nick van den Edel

De taartbonnen van de vlaggen 
sweepstake zijn gewonnen door 
fam. R. Mulder Dr. v d Wind-
hof 28 en door fam. D. Lok, vd 
Leeplein 8

Al met al weer een geslaagde 
Aarlanderveense  Koningsnacht 
en Koningsdag 2017
 
Het Oranjecomité

Verslag Koningsdag 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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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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Inschrijven bij De Viergang

Oproep: inschrijven basisschool 
“De Viergang”

Heeft u een zoon of dochter die 
4 jaar wordt in het komende 
schooljaar 2017-2018? Dan kunt u 
uw kind opgeven bij basisschool 
De Viergang in Aarlanderveen! 

Wij zijn een kleine, gemoedelijke 
school, met oog voor het indivi-
duele kind. Wij hebben zelfstan-
digheid, uitdaging en een indi-
viduele benadering hoog in het 
vaandel staan. 

Wij hebben tevens een kin-
derdagverblijf, inclusief peu-

teropvang en buitenschoolse 
opvang in onze school. Dit alles 
wordt georganiseerd door KDV 
Polderpret uit Nieuwkoop.

Wilt u meer informatie, een 
keertje komen kijken of uw kind 
opgeven? Dat kan! 

Hiervoor kunt u contact opne-
men met Annet Kramer, tel.nr. 
574173. 

U kunt ook onze website 
bezoeken: 
www.deviergang.scopescholen.
nl

Gemeente bericht

Bericht van Gemeente Alphen 
aan den Rijn,

De streetprint in de Dorpsstraat 
zal worden vernieuwd, voor-
lopig gaat alleen de zuidkant van 
de Dorpsstraat op de schop.
Van 12 juni t/m 15 juni zijn ze bezig 
met asfaltwerkzaamheden;
- deklaag frezen
- aan zuidkant fundering en in-

graving herstellen
- aanbrengen nieuwe deklaag
 

Tussen 16-06 t/m 28-6 geen 
werkzaamheden aan de zuid-
kant, dit i.v.m. werkzaamheden 
door de Nuts bedrijven en 
riool aan de noordkant van de 
Dorpsstraat.

Tijdens de werkzaamheden zal 
de Dorpsstraat meerdere keren 
geheel of deels worden afgeslo-
ten.
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Uitslagen 53e Drie Molenloop

Meisjes 500 M     1. Nikey Veenswijk 
Jongens 500 M   1. Jules Mazeyrac 
Meisjes 2 KM 1. Jana Nagtegaal 
Jongens 2 KM     1. Levi de Bruin  
Vrouw 6.5 KM 1. Marije Hijman 
Man 6.5 KM 1. Ard Vlooswijk
Vrouw 10.5 KM 1. Deborah Zuijdendorp 
Man 10.5 KM 1. Emil Hoogstad
Vrouw  15,5 KM 1. Janneke van Spijker 
Man 15,5 KM 1. Brent Pieterse

De weergoden waren goed met 
ons gezind tijdens de 3molen-
loop dit jaar, er scheen een lek-
ker zonnetje en de temperatuur 
was prima voor de 533 deelne-
mers. Henk Aartman loste dit 
jaar het startschot, dit deed hij 
als afgevaardigde van de speel-
tuin.

Ons goede doel is namelijk dit 

jaar de speeltuin, we hebben ze 
een fiks bedrag aangeboden wat 
ze kunnen gebruiken om het sin-
terklaasfeest een nieuw tintje te 
geven.

We vinden het erg leuk om 
te zien dat het aantal deelne-
mertjes op de 500 meter met  
een derde is toegenomen. Dit 
biedt perspectief voor het dorp!!
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Verder willen we natuurlijk ook   andere winnaars van deze dag felici-
teren met hun prestatie met een speciale felicitatie voor de snelste 
Aarlanderveners:

500 m jongens Jules Mazeyrac
500 m meisjes Linsey Valentijn
2 km jongens Jasper van der Marel
2 km meisjes Floor van Koert
6,5 km heren Bram v/d Marel
6,5 km vrouwen Romy van Egmond
10,5 km heren Brian Aartman
10,5 km vrouwen Jacqueline Toonen
15,5 km heren Jan v/d Marel

De overige uitslagen met tijd zijn terug te 
vinden op de volgende website: https://
uitslagen.nl/uitslag?id=2017041710202

Ook de vrijwilligers willen we nogmaals 
bedanken voor de inzet want zonder 
deze fantastische mensen is er geen 
3molenloop mogelijk.

Organisatie 3Molenloop

Uitslagen 53e Drie Molenloop
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Het oudste gebouw van Aarlanderveen

Het oudste gebouw van Aar-
landerveen.
Dit bleek een typisch gevalletje 
van “makkelijker gevraagd dan 
beantwoord”.

Desalniettemin lijken we stapje 
voor stapje dichter bij een zo 
volledig mogelijk antwoord te 
komen, uiteraard dankzij al uw 
inzendingen, meedenken en 
suggesties!

Noordeinde 42 t/m 84 misschien? 
Zoals gevonden door Aalt den 
Hartog ergens in de digitale ka-
daster-kelders. Of moeten we 
toch kijken naar de woningen 
op de nummers 10 en 12 aan het  
Zuideinde? De prachtige ge-
schiedenis kunt u overigens, met 
dank aan Bert Splinter voor de 
tip, terugvinden in het digitale 
streekarchief van Rijnlands Mid-
den. 

C. Luijben kwam via de open 
Monumentendag ook nog uit 
op panden in de Dorpsstraat. 
Nummers 12 (vroeger een ‘bier-
stekerij’) en 45? 

Uiteraard allemaal kandidaten 
voor de titel ‘oudste gebouw’, 
echter durven wij als redactie 
vooralsnog geen uitsluitsel te 

geven. De reden hiervoor wordt 
zeer helder omschreven door 
Arjan van ‘t Riet in het volgende 
stuk naar aanleiding van onze 
vraag, met op het eind toch ook 
nog twee (verrassende?) kandi-
daten!

Door Arjan van ‘t Riet:
Het lijkt zo’n makkelijke vraag: 
‘Weet u wat het oudste gebouw 
is van Aarlanderveen?’ Een ant-
woord op de vraag is wat min-
der gemakkelijk te geven. Het is 
zelfs maar de vraag of de vraag 
eenduidig te beantwoorden is. 
Immers, wat moet je aanhouden 
als bouwjaar van een woning uit 
bijvoorbeeld 1845, die in 1925 
zo grondig is verbouwd, dat er 
van het originele huis vrijwel 
geen steen meer te vinden is? 
Te verwachten is bovendien dat 
in Aarlanderveen niet veel wo-
ningen meer zullen staan uit de 
periode voor ongeveer 1800. 
Tussen 1790 en 1810 werden de 
waterplassen aan de west- en 
oostkant van ons dorp droogge-
malen waardoor ook het grond-
waterpeil  van de bebouwingsas 
van het dorp daalde. De fun-
deringen van de meeste huizen 
liepen daarbij zoveel schade op 
dat veel woningen rond 1800 
moesten worden herbouwd. 
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Aan het Zuideinde en het Noord-
einde staan nog woningen die 
uit die tijd dateren. Van de wo-
ning Zuideinde 10 is het bouw-
jaar zelfs exact bekend. In een 
van de koopakten uit het begin 
van de negentiende eeuw wordt 
dat jaar (1796) zelfs vermeld. 
Het is een unicum, want dat ge-
beurde in koopakten bijna nooit. 
Is dat jaar 1796 oud genoeg om 
voor de titel ‘oudste woning’ in 
aanmerking te komen? Ik denk 
het niet.

Sinds een aantal jaren ben ik 
bezig met een historisch onder-
zoek naar de bouwgeschiedenis 
van alle percelen waar in ons 
dorp een woning staat, of ooit 
heeft gestaan. Het onderzoek 
is nog lang niet afgerond, maar 
inmiddels is al zoveel materiaal 
doorgenomen, dat ik wel een 
poging durf te doen om de vraag 
van de redactie te beantwoor-
den. Ik beschrijf daarin de belang- 
rijkste archiefbronnen waarin te 
zoeken is naar bouwjaren van 
gebouwen.

De archief bronnen
De belangrijkste bron is natuur-
lijk de bouwvergunning. In het 
gemeentearchief worden alle 
afgegeven bouw- en hinderwet-

vergunningen bewaard die door 
de toenmalige gemeente Aar-
landerveen zijn afgegeven. Maar, 
bouw- en hinderwetvergunnin-
gen dateren van ongeveer 1890. 
De oudste vergunning voor de 
bouw van een nog bestaand huis 
is de in 1892 afgegeven vergun-
ning voor Dorpsstraat 78 (fami-
lie De Vries). Niet oud genoeg 
dus om voor de titel ‘oudste ge-
bouw’ in aanmerking te komen. 
Een tweede bron is de regis-
tratie van het kadaster. Daarin 
wordt gemeld als een huis wordt 
afgebroken en als bouw of her-
bouw plaatsvindt. Deze zoge-
naamde kadastrale leggers wor-
den ook in het gemeentearchief 
bewaard. Maar omdat het ka-
daster pas in 1832 werd inge- 
voerd, is uiteraard alleen de 
bouw vermeld van woningen 
die na dat jaar zijn gebouwd. 
Vooral in de Dorpsstraat staan 
nog woningen die dateren uit de 
eerste jaren van het bestaan van 
het kadaster. Van de bouw van 
die woningen wordt dan ook 
keurig in de registers melding 
gedaan.

Om nog verder terug te zoeken 
is het ‘kohier van verponding’ 
van belang. We zouden het nu 
aanduiden als ‘WOZ-register’. 

Het oudste gebouw van Aarlanderveen
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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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Het belastingregister is aange-
legd in 1734 en vermeldt alle on-
geveer 225 woningen die in dat 
jaar in Aarlanderveen stonden, 
met de naam van de eigenaar en 
de belastingwaarde. Ook wordt 
vermeld wanneer woningen 
worden gebouwd, herbouwd 
of afgebroken. Zo wordt in dat 
register van de boerderij Noord-
einde 20 (‘de Kruiswoning’) als 
bouwjaar vermeld 1753 en als 
opdrachtgever Arij Stigter. Ver-
moedelijk werd voor de bouw 
gebruik gemaakt van materialen 
van nabijgelegen woningen, 
die ook van Stigter waren en in 
datzelfde jaar werden afgebro-
ken. Maar, ook als de Kruiswo- 
ning niet was afgebrand, zou 
het toch niet de oudste nog be- 
staande woning van het dorp zijn 
geweest. Die eer valt te beurt 
aan de woning Noordeinde 22 
(familie Bunnik). Het kohier van 
verponding geeft aan dat dit 
huis gebouwd is in het voorjaar 
van 1729 in opdracht van Jan 
Corszoon Vlasmeer.

toch niet eenduidig
Maar, discussie blijft mogelijk. 
Een aantal woningen aan de 
Dorpsstraat zal misschien ou-
der zijn. Negentiende eeuwse 
nieuwe voorgevels zoals bij 

Dorpsstraat 59 (familie Verdonk), 
allerlei verbouwingen en aan-
passingen zoals bij Dorpsstraat 
64 (bakkerij Van Leeuwen) heb-
ben het zicht op oudere fun-
deringen en muurfragmenten 
doen verdwijnen. En dan blijft 
er natuurlijk nog de belangrijk-
ste kanshebber, Dorpsstraat 
40 (het Oude Rechthuis). Dat is 
in 1673 in gebruik genomen als 
rechthuis (vergaderplaats voor 
het dorpsbestuur). Het is in 1820 
weliswaar ‘aanmerkelijk vertim-
merd’, maar de voorgevel laat 
nog duidelijk fragmenten van 
een zeventiende eeuwse oor-
sprong zien. Een duidelijk bewijs 
in de archieven ontbreekt echter 
vooralsnog. 

Ik concludeer dat Dorpsstraat 
40 het oudste gebouw met een 
‘publieke functie’ is waarvan de 
oorsprong in de zeventiende 
eeuw ligt en de oudste woning 
Noordeinde 22 met als bouwjaar 
1729.

Het oudste gebouw van Aarlanderveen
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Brandweerpost Aarlanderveen 
houdt open dag en is op zoek 
naar nieuwe collega’s.
 
Met trots en enthousiasme or-
ganiseert de Aarlanderveense 
brandweer op 27 mei een Open 
Dag.

Op deze dag kunt u kennisma-
ken met de blusploeg, een ambu-
lance bekijken en zijn er demon-
straties over brandbestrijding 
en ongevallenbestrijding.
 
Verder geven wij voorlichting 
over de veiligheid in uw eigen 
huis. Ook is er een brandweer 
experience te winnen bij een 
leuke, actieve prijsvraag en er is 
een fotocollectie vanuit ons ar-
chief te bezichtigen.
 
Voor de kleinsten is er een 
springkussen, een leuk water-

spel en een kleurplaatwedstrijd.
Aan koffie en limonade is ge-
dacht.
 
Van 10:30 tot 15:30 bent u wel-
kom op de post Aarlanderveen, 
stationsweg 4b. Leuk om u daar 
te ontmoeten. 

Vriendelijke groet van uw lokale 
brandweerkorps.

Oproep:
Wij zijn op zoek naar nieuwe 
brandweer vrouwen en of man-
nen die onze ploeg komen ver-
sterken, zodat we de paraatheid 
kunnen garanderen. Door de 
verschillende banen zijn de 
brandweer mensen op verschil-
lende tijden beschikbaar, mo-
menteel is de bezetting overdag 
het minste. We zijn dus op zoek 
naar mensen die voornamelijk 
overdag beschikbaar zijn om 

Open dag Brandweerpost

PARTICULIERE VERKOOP RECHTSTREEKS VANUIT DE KWEKERIJ!

Oostkanaalweg 3a
Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN

w w w . h u y s k w e k e r - a l p h e n a a n d e n r i j n . n l
volg ons op

uitbundig bloeiende hanging baskets
in slimme hangpotten met waterreservoir,

tuin- en perkplanten, 
groentenplanten, kruiden en zaden

O P E N I N G S T I J D E N :   
m a a n d a g  t / m  v r i j d a g  v a n  0 9 . 0 0  -  1 8 . 0 0 ,  z a t e r d a g  v a n  0 9 . 0 0  -  1 7 . 0 0  e n  z o n d a g  v a n  1 2 . 0 0  -  1 7 . 0 0

H E M E LV A A R T S D A G  e n  2 e  P I N K S T E R D A G  O P E N  v a n  0 9 . 0 0  t o t  1 7 . 0 0
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Open dag Brandweerpost

voor een incident mee uit te ruk-
ken. Tijdens de open dag en ook 
eventueel op een ander tijdstip 
geven we graag informatie wat 
er bij komt kijken en wat we van 
u verwachten maar vooral wat 
we hebben te bieden.
 
Om goed getraind en geoefend 
te blijven wordt er het hele jaar 
door geoefend met verschil-
lende onderwerpen: brand, 
hulpverlening, water ongevallen 
en ongeval gevaarlijke stoffen. 
Voor de realistische oefenin-
gen van brandbestrijding, gaan 
we naar oefencentra, waar met 
vuur, rook en warmte geoefend 
wordt. Hierdoor worden wij ge-
traind om in die omstandigheden 
hulp te kunnen bieden.

Voor andere oefeningen gaan 
we niet naar oefencentra, maar 
oefenen we in ons eigen dorp. 
Dit heeft u de afgelopen tijd kun-
nen zien. Hierdoor wordt ons 
gebied en object bekendheid 
groter en komen we, als er echt 
iets aan de hand is, wat we niet 
hopen, voor minder verrassin-
gen te staan. Graag zijn wij op 
zoek naar nieuwe oefenlocaties, 
elk object is toch weer iets an-
ders. Als u een leuke oefenloca-
tie weet dan horen wij het graag. 

U kunt dit aangeven bij Martin 
van der Vis, 0612599974, of bij 
een medewerker van onze post 
die u kent.
 
Omdat wij als brandweer vaak 
sneller ter plaatse kunnen zijn 
dan de ambulance is de ploeg 
ook getraind voor de taak re-
animatie. Onze Brandweer First 
Responders zijn uitgerust met 
een AED en komen met het klei-
nere brandweer voertuig ter 
plaatse. Het voertuig is kleiner, 
omdat we minder gereedschap 
en bemanning nodig hebben en 
zo kunnen we makkelijker door 
het verkeer. Dit voertuig staat 
buiten achter de brandweerpost 
en wordt in de wintermaanden 
verwarmd.
 
Mocht u nieuwsgierig gewor-
den zijn, gaan we graag met u in 
gesprek.
 
Martin van der Vis
Ploegchef vrijwillig Aarlan-
derveen
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Dodenherdenking

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

In ons land is nu vrede en geen 
oorlog. maar vroeger was er 

wel oorlog 
Maar op vier mei herdenken 

we alle doden 
En op vijf mei is het feest 

De oorlog is voorbij 
We zijn vrij 

Geen oorlog meer in het land 
Iedereen is vrij en wij zijn blij 
In ons land is vrede en geen 

oorlog 
En dat blijft hopelijk ook zo 

Maar helaas is niet ieder land 
zo blij 

Want die zijn niet vrij 
Daar vluchten de mensen nog 

Steeds voor de oorlog 
Naar alle landen die wel vrij zijn 
En ik hoop dat de mensen daar 

Wel gelukkig zijn 
Ik vind dat oorlog niet moet 

bestaan 
En we er niet voor moeten 

gaan 
Want oorlog mag niet meer 

bestaan

Kimberley Remmelzwaal
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Ik ben blij dat in ons land, er 
geen oorlog is.

Laten we dat zo houden met 
hoe het is.

Er was ooit wel oorlog.
Maar gelukkig is dat nu voorbij.
En op 4 mei herdenken we de 

mensen die toen zijn gestorven.
Ons leven is gelukkig niet 

bedorven.
We hebben het hier goed.
Helemaal zoals het moet.

En op 5 mei vieren we feest dat 
de oorlog is gestopt. 

Laten we lang gelukkig zijn.
Ik vind het hier fijn.

Ik ben heel blij.
Want hier zijn we vrij.

Tara de Goeij

Dodenherdenking
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U bouwt natuurlijk geen vermogen op om dit na  

uw overlijden meteen weer uit handen te geven  

aan de belastingdienst. Kroes en Partners onder- 

steunt u daarom graag met een goede vermogens- 

planning. Wij adviseren u over de fiscale constructies  

waarmee u uw vermogen zo voordelig mogelijk  

nalaat aan uw erfgenamen. U krijgt waar voor uw  

geld en dat is toch een geruststellende gedachte.

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

Vermogensplanning

Met ons
gaat u
voor winst!
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Het doorgeef stokje

Interview met Rita Slingerland

Rita, je woont al 30 jaar in Aar-
landerveen dus veel mensen 
kennen je wel.
Voor wie je nog niet zo goed 
kennen: Wie ben je?
Ik ben geboren op de boerderij 
in Hazerswoude dorp (1959). Na 
het trouwen met Johan hebben 
we 6  jaar in ter Aar gewoond. 
Sinds 30 jaar (1987) wonen we 
in de 4e molen van de viergang. 
Johan heeft toen zijn ouders op-
gevolgd. 

Waar kennen we je verder mo-
gelijk van?
Ik ben geen lid van een vereni-
ging hier en we kerken in Alphen. 

Wel zijn de kinderen hier op het 
schooltje geweest. Maar onze 
jongste is inmiddels 26 jaar, dus 
dat is al wel even geleden. De 
mensen die de open molendag 
bezocht hebben en mijn collega 
boerinnen en hun mannen en de 
molenaars, zullen me wel ken-
nen. 

Wat weten we nog niet van je?
We hebben 4 kinderen (2 meiden 
en 2 jongens). De 3 oudsten zijn 
getrouwd en uitgevlogen. De 
jongste woont hier op het dorp, 
in één van de nieuwe huizen op 
het terrein van Leo den Dolder.  
Wandelen is een hobby van me. 
Dit jaar ga ik op voor de 9e keer 
de 4 daagse in Nijmegen. Daar 
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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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zie je ook verschillende Aarlan-
derveners.

Hoe ziet je dag er uit?
Werken op de boerderij, kalfjes 
voeren, helpen met schudden en 
wiersen en de tuin en alles rond-
om de boerderij netjes houden. 
Soms komen de kleinkinderen (5 
in totaal) te logeren, soms moet 
ik alleen even oppassen. Daar- 
naast doe ik veel vrijwilligers-
werk voor de kerk en hou ik 
van veel organiseren en rege-
len. Zo ben ik momenteel een 
meerdaagse fietstocht aan het 
regelen. Ik hou van naaien en 
werk veel in onze moestuin. Tot 
slot verzorg ik rondleidingen in 
en om de molen.

Hoe is het om in een molen te 
wonen?
Bij ons trouwen hebben we met 
het uitzoeken van de meubels al 
rekening gehouden met de mo-
len want de ruimte is beperkt en 
je kunt bijvoorbeeld boven geen 
grote linnenkast kwijt omdat de 
muren schuin naar binnen lopen. 
We hebben dus een wat smal- 
lere kast beneden staan en het 
bureau en de keuken zijn spe-
ciaal op maat gemaakt.

Is de molen jullie eigendom?
De molens zijn eigendom van 
de Stichting Molenviergang 
Aarlanderveen. We mogen hier 
wonen zolang Johan mole-
naar is. Hij heeft daarvoor een 
parttime dienstverband met 
het Hoogheemraadschap Rijn-
land. Als hij met pensioen gaat 
moeten we er uit.

Jullie dochter heeft haar di-
ploma voor vrijwillig molenaar. 
Gaat ze jullie opvolgen?
Dat is pas over 10 jaar dus je 
weet niet hoe je dan in het le-
ven staat én het wordt niet 
door ons bepaald maar door 
het Hoogheemraadschap. De 
andere molenaars hebben i.v.m. 
de samenwerking wel inspraak. 
Daarnaast zijn er vanuit het 
Hoogheemraadschap op dit mo-
ment vier vaste vervangers aan-
gesteld voor de 4 molens.

Waarom heet dit de 4e molen? 
De molenviergang begint toch 
hier?
Het begint inmiddels hier, maar 
de andere drie molens waren er 
eerder. In 1730 is gestart met uit-
venen van dit gebied. Ze dachten 
dat toen met drie molens te be-

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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malen (gebouwd in 1786). Alleen 
bleek dat in een hoek nog water 
bleef staan. Het verhaal is dat 
het daar vervolgens dieper uit-
geveend is en er nog een 4e no-
dig was. Het kan ook zijn dat er 
nog een beetje meer opbrengst 
nodig was. Deze molen is in 1801 
gebouwd. Omdat deze molen 
op een ander niveau staat, wat 
losser van de andere drie wordt 
ook steeds bekeken of wij wel of 
niet mee malen. 

Zijn er nog meer verschillen met 
de andere drie molens?
Dit is een diepe polder. Hier is 
kwelwater van zo’n centimeter 
per dag. De andere hebben geen 
kwelwater.  Of dat wij wel of niet 
malen is geheel afhankelijk van 
het waterpeil in de polder. Daar-
door maalt deze molen in de 
zomer soms  alleen, de andere 3 
molens malen in de winterperi-
ode meer uren dan deze molen. 
Een ander verschil is dat wij het 
water omhoog malen met een 
vijzel, de drie anderen met een 
scheprad. Hierdoor is de inde-
ling van de woonruimte totaal 
anders.

Er staat hier een mooie foto van 
de molen met de voormalige 
koningin Beatrix. 

Was jij daar ook bij?
Nee, de foto is uit 1976. De ko-
ningin was toen op werkbezoek 
in Alphen en kwam ook bij mijn 
schoonouders de molen bekij-
ken. Johan staat er wel op als 
blonde puber.

Het stokje is aan jou doorge-
geven met de vraag van Klaas 
de Jong: 
“Heb je wat tips om mollen te 
vangen en waarom ben je dat ei-
genlijk gaan doen?”
Ik ben mollen gaan vangen om-
dat ik me ergerde aan de mols-
hopen op het land. Dan komt er 
zand in het hooi en dat is slecht 
voor de koeien. Ik heb het ge-
leerd van een mollenvanger. 
Gewoon door met hem mee te 
lopen en al doende heb ik het 
geleerd. Het belangrijkste is de 
ritten (gangen) opzoeken. Liefst 
één die naar de slootkant leidt, 
want daar drinken ze en die be-
lopen ze dus veel. Je prikt dan 
met een ijzeren staaf en dan 
voel je waar lucht onder zit. Daar 
maak je dan een uitsteek (vier-
kant), vervolgens haal je het vilt 
(de grasmat) er af. Dan moet je 
goed kijken of er geen wortels 
van gras doorheen komen want 
dan wordt de rit niet meer ge-
bruikt en hoef je ook geen klem 

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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neer te zetten want daar komen 
ze niet meer. Als er geen wor-
tels doorheen komen, dan kun 
je daar de klem zetten. Er zijn 
verschillende soorten klemmen, 
maar naar mijn idee is de goede 
plek vinden belangrijker dan  het 
soort klem.

Waarom zie je eigenlijk op 
bepaalde momenten veel en op 
andere momenten haast geen 
molshopen?
Dat heeft te maken met het 
weer. Als het erg nat is dan 
lopen de ritten vol en gaan ze 
hoger op. Dan zie je vaak overal 
molshopen ontstaan. Mollen 
leven onder de grond en lopen 
de rit langs om te kijken of er een 
worm valt. Ze hebben onder-
gronds kamers (opslagplekken) 
voor de wormen.

Van de mollen naar Aarlan-
derveen. Wat zijn jouw 5 steek-
woorden?
• mooi dorp;
• kleinschalig;
• mooie lintbebouwing, netjes 

naast elkaar;
• mooi groen midden in het 

groene hart;
• ons kent ons gemeenschap.

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste veran-
deren?
Het dorp mist een centrale ont-
moetingsplek zoals bijvoorbeeld 
een supermarkt. We hebben ge-
lukkig nog wel bakker Teun en 
het zomerfeest waar je elkaar 
tegen komt.

Waar ben je het meest trots 
op? 
Ik ben trots op de plek waar ik 
mag wonen. We hebben hier 
rondom een prachtig uitzicht en 
zo’n molen is echt bijzonder.  Het 
is wel veel werk want het moet 
er altijd netjes uitzien, zeker zo 
net voor de open molendag.

Deze vraag wil ik graag stellen 
aan:
Margreeth Woudenberg, hoe ko-
men jullie aan de naam Zwaluw-
nest?

Het doorgeef stokje
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Aarlanderveen: 
Het Oude Rechthuis

Tentfeest

Donderdag

mei
Vrijdag

Zaterdag

mei
www.tentfeestaarlanderveen.nl

online kaartverkoop:

kaarten ook verkrijgbaar bij:

Voorverkoop € 17,50

Voorverkoop € 15,-

Voorverkoop € 15,-

Nieuwkoop: 
café ‘t Praathuis

Nieuwkoop:
Viswinkel Fizzi

25

26

27

Kraantje Pappie
The Darkraver

Great Piano’s
Helemaal Top!

mei

Ter Aar:
De Vlinder

Frans Bauer
Marianne Weber

Marco de Hollander

AARLANDERVEEN
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Dat DSS jarig is had u wellicht al 
vernomen. In Deze Belangenaar 
een Update van Het Jubileum 
Weekend.

23 Juni, Feestavond voor leden, 
sponsoren, vrienden (dona-
teurs) en vrijwilligers. De uit-
nodigingen zijn verstuurd. Ver-
geet u zich niet aan te melden 
voor het buffet! 

24 juni, op zaterdag middag gaan 
we (als alles lukt) met zoveel 
mogelijk muzikanten een sere-
nade geven aan Aarlanderveen. 
Plukjes muzikanten door het 
hele dorp zullen een ware 'wave' 
van muziek creëren. Lukt het 
ons de grootste serenade ooit te 
realiseren. Wie weet?!

Op zaterdagavond geeft het 
fanfareorkest een spetterend 
Jubileumconcert. Tijdens dit 
concert kijkt het orkest terug in 
het verleden, maar ook naar de 
toekomst. Een ware muzikale  
tijdreis voor jong en oud. Met 
bekende klassiekers, popmu-
ziek, solisten. Ook als u nog  
nooit een concert van DSS 
bezocht heeft, is dit uw kans om 
onder het genot van een drankje 
eens te komen luisteren en te 

luisteren naar wat het orkest te 
bieden heeft. De ideale plek om 
met oud leden en dorpsgenoten 
samen te komen.

25 Juni, een muziekfestival. Di-
verse bands zijn uitgenodigd, 
waaronder Showband 75 uit 
Leidschendam, Beatrix Hilver-
sum en een Taiko groep. Er zullen 
demonstraties trommelen zijn, 
springkussen, knutselen, work-
shops 'dirigeren en marcheren' 
kan je leren.

In de week voor het Jubileum 
Weekend ontvangt u een Ju-
bileum editie van het Clubblad 
Toetie met daarin nog eens uit-
gebreid omschreven wat u dit 
weekend allemaal kunt beleven 
op Het Zwaluwnest aan de Kor-
teraarseweg.

Tot dan!

DSS Jubileum Update
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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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Campina Open Boerderijdag

Met eigen ogen zien waar de 
melk vandaan komt? 

Dat kan op maandag 5 juni  
tijdens de Campina Open 
Boerderijdag op de boerderij 
van de familie Verduijn. 

De veehouder biedt op die dag 
een gratis kijkje achter de scher-
men van het dagelijkse leven op 
de boerderij en laat zien waar 
de zuivel van Campina vandaan 
komt. Voor kinderen zijn er tal 
van activiteiten: ze kunnen zich 
laten schminken, meedoen aan 
een race op ‘skippy-koeien’,  
rondrit boerenkar, skelters, stro-
hok, traptrekkers, kijken bij de 
melkrobot en er is ook een boe-
renstormbaan.

Op 5 juni doen 38 Campina-
melkveehouders door het hele 
land mee aan de Boerderijdagen. 

U bent van 10 tot 16 uur van harte 
uitgenodigd om een bezoek te 
brengen aan de boerderij van de 
familie Verduijn, op Achtermid-
denweg 3.
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Solistenconcours Aarlander-
veen 9 april 2017

Een goede graadmeter en te-
vens een mooie uitdaging om 
jezelf muzikaal te ontwikkelen 
is het jaarlijkse solistencon-
cours in Aarlanderveen in Stu-
dio Oosterman. DSS organiseert 
dit solistenconcours voor de 
Zuid-Hollandse Bond voor Muz-
iekverenigingen. Alle harmonie, 
fanfare en brassband muzi-
kanten uit Zuid-Holland mogen 
hieraan deelnemen. Een hoop 
talenten van DSS deden mee 
en er werd hoog gescoord. Ju-
rylid Gert Buitenhuis mocht de 
uitvoeringen beoordelen. Gert 
Buitenhuis is ook gastdocent 
aan verschillende Europese con-

servatoria en een veelgevraagd 
jurylid bij diverse muziekcon-
coursen en bij het Wereld Mu-
ziek Concours te Kerkrade. 

De kampioenen uit de verschil-
lende divisies worden uitge-
nodigd voor het Nederlands 
Kampioenschap voor blazers in 
oktober van dit jaar.

De leden van DSS hebben de vol-
gende punten gescoord:

Jeugd divisie
• Marijn Zevenhoven op bugel     

80 punten 
• Ivar den Best op bugel 83 

punten (Kampioen jeugd di-
visie)

Solistenconcours 
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5e divisie
• Stein Bocxe op bugel 80 punt-

en 
• Karlijn Hoogervorst op 

trompet    80 punten 
• Arne Enderman op kleine 

trom    82 punten 
• Rowin de Jong op kleine trom    

83 punten
• Anne Kreb op kleine trom 84 

punten (kampioen 5e divisie)

4e divisie
• Luuk Stigter op kleine trom     

80 punten 
• Kirsten Nieuwenhuize op bu-

gel     84 punten (kampioen 4e 
divisie)

3e divisie 
• Luca Vaneman op trompet     

86 punten (kampioen 3e di-
visie)

• Gwendolyn Leliveld op bugel    
83 punt

2e divisie
• Marilyn May Leliveld op saxo-

foon    86 punten (kampioen 
2e divisie)

• Ilse Kreb op bugel    83 punten 

1e divisie
• Megan Brouwer op hoorn    94 

punten (kampioen 1e divisie)

Festival divisie
• David Kuijken op marimba     

86 punten

1e divisie ensembles
• Euphonium kwartet De Black 

Bultjes 
• Vivian Zevenhoven, Zoran 

Rozendahl, 
• Kitty Bouwmeester en Mathil-

da Geurts        83 punten 
(kampioen 1e divisie ensem-
bles)

Namens DSS – Vivian Zevenhoven 

Solistenconcours 

Anne Kreb



38 Mei 2017

TCA Aarlanderveen  
organiseert  

Ouder-Kind tennistoernooi 
 

                  
 

Datum:     21 mei 2017 
Aanvang:   11:00 uur 
Voor wie:   kinderen uit groep 1 t/m 8  
                         en een ouder/verzorger 
Kosten:       € 5,00  
 
Voor meer informatie en aanmelden tot  
 14 mei: diana.verboon@casema.nl 
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Spinmill schuurpapier toernooi

Zaterdag 10 juni de boer keu-
kens schuurpapier toernooi.

Voor het derde jaar op rij houdt 
tafeltennis vereniging Spinmill 
dit toernooi. Afgelopen jaar 
heette het nog Wutto maar deze 
naam mogen we niet meer voe-
ren. Zoals je ziet heet het dit 
jaar anders. Vorig jaar was dit 
toernooi bij Spinmill het één na 
grootste schuurpapier toernooi 
van Europa en zoals het er nu uit 
ziet gewoon de grootste.

De inschrijvingen gaan voort-
varend er zijn nog 5 plaatsen 
open, dit komt door het gelobby 
van Kelvin Heemstra en Chan-
tall Poelwijk. Ook op het WK in 
Londen werd al over dit toernooi 
gesproken en zonder hierover te 
lobbyen resulteerde dit in een 4 
tal inschrijvingen uit Engeland.

Ook Duitsland, België, Frankrijk 
en Ierland zijn van de partij, het 
wordt dus een internationale 
happening.

Vier en vijftig deelnemers kun-
nen maximaal meedoen. Onze 
gymzaal is helaas niet groter 
maar dit mag de pret niet druk-
ken  en het prijzengeld is ook 
niet mis .

Op 10 juni gaat de zaal om 9.00 
uur open rond 9.45 vind de lo-
ting plaats waarna om 10.00 uur 
het toernooi  gaat beginnen. 
Rond 19.00 uur verwachten we 
het einde van het toernooi.

Voor de toeschouwers is de 
entree gratis dus kom eens be-
wonderen hoe deze mannen en 
zeker ook vrouwen fantastische 
beheersing hebben over deze 
met echt schuurpapier beplakte 
batjes, mooi is ook dat beide 
Nederlandse kampioenen ook 
aanwezig zijn .

Ik hoop dat vele dorpsgenoten 
hun gezicht laten zien op 10 juni.

Dus zaterdag 10 juni om 10 uur.
In de gymzaal aan de Aarlan-
derveenseweg.

Het Spinmill de boer keukens 
schuurpapier toernooi.

Voor meer info en ook voor het 
gewone tafeltennis: bel of mail 
naar:

Jan poelwijk : 0628891432 / 
poelwijkjan@gmail.com
Of kijk op de website: 
www.spinmill.nl 
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Speeltuin Nieuws

Vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli 
is weer tentenkamp in de speel-
tuin. Het begint vrijdag om 16:00 
uur en zaterdag kunnen de kin-
deren om 14:00 uur weer opge-
haald worden. 

De kosten voor dit weekend zijn 
€10,00 voor leden en €12,50 voor 
niet leden. 

Inschrijven kan t/m 16 juni op: 
jeugdcommissie@speeltuinaar-
landerveen.nl 

Dit tentenkamp is voor kinderen 
van groep 1 t/m groep 8 . Wat we 
gaan doen houden we nog even 
geheim. 

Groeten van het kinderactivitei-
ten team

Rommel- en Zomermarkt

De traditionele Rommel- en Zo-
mermarkt van DSS zal dit jaar 
gehouden worden op zaterdag 
10 juni van 09:00 – 14:00 uur  
rondom Het Dorpshuis en de 
Kerk aan de Dorpsstraat 53 te 
Aarlanderveen.

Een combinatie van standhou-
ders, particulieren en de Rom-
melmarkt staan garant voor 
uren snuffelplezier tussen boe-
ken en ander curiosa.

Naast de kramen van DSS kunt 
u ook zelf een kraam of grond-
plaats huren voor de verkoop 
van uw goederen.

Plaatsen en/of kramen reser-
veren kan via zomermarkt@
doorsamenwerkingsterk.nl of  via 
0172-602172
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TE KOOP t.e.a.b.
• 2 lattenbodems 80x200. Beide lattenbodems zijn aan het voeten- 

en hoofdeinde handmatig verstelbaar.
• 2 kasten wit 159x81x39. 2 deuren met hierachter veel ruimte op 

legplanken en 2 lades onder.  

GRATIS AF TE HALEN 

• 3 cartridges t.b.v. Canon printer t.w. 551 magenta, 551 black en 551 
yellow (niet origineel Canon). 

• 2 cartridges t.b.v. Canon printer t.w. 551 yellow en 551 black (wel 
origineel Canon)

Diana Verboon
0172-570013
diana.verboon@casema.nl

BEDANKT!
Na ons oproepje in de vorige Belangenaar hebben wij van heel veel 
mensen spaarzegels van de Jumbo gekregen waardoor wij een hoop 
leuke spullen hebben kunnen bestellen. We willen iedereen bedanken 
die voor ons gespaard heeft. Ook de mensen die de punten zomaar bij 
ons door de brievenbus hebben gedaan. Superbedankt!

Linsey en Wessel Valentijn

Ingezonden Berichten
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Om de jongens en meisjes in deze leeftijd kennis te laten maken met de sport voetbal, 
organiseert S.V. Aarlanderveen een aantal voetbalmiddagen. Hier zullen de kinderen 
kennismaken met de sport voetbal door middel van leuke spelletjes en voetbaloefeningen.  

- De 1ste  voetbalmiddag van 8 mei is al geweest 
- De 2de voetbalmiddag is op 22 mei van 17:00 tot 17:45 
- De laatste voetbalmiddag is op 12 juni van 17:00 tot 17:45 

Wij hopen op een grote opkomst zodat we er een gezellige middag van kunnen maken!  

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Martine Koole 

martinekoole@hotmail.com 

De kosten tot negen jaar zijn volledig gratis! 

De voetbalmiddagen worden gegeven op het sportcomplex van S.V. Aarlanderveen 
Aarlanderveenseweg 4, 2445 AR Aarlanderveen 

Jonge voetbal talentjes gezocht!  

VOETBALLEN?! 
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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 - 571282

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


