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Het moet niet gekker worden
Ze steken zelf de branden aan

op de Brandweer open dag
Was alles toegestaan

Klompen te koop winkel erbij
Menig boerenfamilie weer blij

Ameezing songfestival
Lord’s Voice 40 jaar al

Ouder Kind Toernooi bij TCA
“Ik wil wel winnen pappa/mamma’

Of fietsen met de Rabobank
Wat staan die strakke pakjes slank

Margreet van Woudenberg
Laat zich niet uit het veld slaan

Kijk ze bij de Zwaluwhoeve
Eens haar mannetje staan
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In deze Belangenaar o.a.

Goed om te weten

Een nieuwe winkel 
in Aarlanderveen!

Leerzaam & Leuk

Geslaagde open dag Brand-
weerpost

Sportief

TCA Ouder/Kind Tennistoernooi
Dressuurwedstijd
Sponsor fietstocht

Dit wil je meemaken

AMeeZING Songfestival 
Concert
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Zaterdag 10 juni
Rommelmarkt van 09:00 - 14:00 
uur
-
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.

Vrijdag 16 juni
Zomeravond Klaverjassen
Zaal open: 19:30 uur
Dorpsstraat 53

Zaterdag 17 juni
Het is een avondvullend 
programma in de Petrus en 
Pauluskerk aan het Noordeinde 
in Aarlanderveen. Om 19.30 uur 

zal dirigent Nico het startschot 
geven voor een avondje 
genieten en meezingen! 
Meer informatie in deze 
Belangenaar.

Vrijdag 23 juni
Zomeravond Klaverjassen
Zaal open: 19:30 uur
Dorpsstraat 53

Weekend van 24 en 25 juni
Het 90-jarig jubileum van DSS 
wordt groots gevierd in Het 
Zwaluwnest.
 
Zondag 25 juni
Rabobank sponsorfietstocht. 
Meer informatie in deze 
Belangenaar.
 
Vrijdag 30 juni
Zomeravond Klaverjassen
Zaal open: 19:30 uur
Dorpsstraat 53

Agenda

	  

	  

	  

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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Agenda

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

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen

Weekend 30 juni / 01 juli
Tentenkamp in de speeltuin. 
Meer informatie in deze 
Belangenaar.

Ophaaldata oud papier
Woensdag 21 juni

Bestuursvergadering
Maandag 12 juni

Redactievergadering
Woensdag 21 juni

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 1 juli

Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 19 juni

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

Uitvaartonderneming
Gea van der Hee

0172 53 23 00
06 27 27 88 98

www.geavanderhee.nl
info@geavanderhee.nl

Bij een overlijden 
bén ik er voor u.
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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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Bericht van onze Huisarts

Vakantie:
De praktijk van dokter F.J.J. van 
der Kooij te Aarlanderveen, is in 
verband met vakantie gesloten 
van maandag 10 tot en met  vrij-
dag 21 juli a.s.

Verder  vragen wij nogmaals uw 
aandacht voor het volgende: 
Voor kleine zaken als bloeddruk 
meten, oren uitspuiten en toe-
dienen van injecties kunt u op 
werkdagen tussen 9.00-12.00 
uur bij de assistente binnen lo-
pen. 

Het is niet nodig om daarover 
van te voren te bellen met de 
praktijk.

Wanneer u in de middag langs 
wilt komen bij de assistente kan 
dit uitsluitend na telefonisch 
overleg.

Dringend verzoek
Voor het maken van een af-
spraak of voor het opvragen van 
uitslagen vragen wij u bij voor-
keur in de ochtend te bellen.

Dit geldt speciaal voor zaken die 
niet tot de volgende dag kun-
nen wachten en dus eigenlijk op 
dezelfde dag geregeld moeten 
worden.

Zo geeft u ons voldoende tijd om 
uw (aan)vragen te verwerken! 

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

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

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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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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Blij wat hij gedaan heeft! Balen 
dat hij weggaat.

Marco gaat ons helaas verlaten. 
Na een aantal jaar actief te zijn 
geweest in de BVA gaat hij ons 
verlaten. Hij heeft een mooi huis-
je in Alphen gekocht. Marco had 
binnen de BVA een dubbele func-
tie. Hij zat in het bestuur en in de 
redactie. Webhosting, TransIP 
en digitaal archief. We keken 
Marco vaak aan met grote ogen 
als hij het hierover had, maar het 
kwam goed. De Belangenaar is 
dankzij Marco ook online te vin-
den om terug te lezen. Marco 

zijn mening zullen we gaan mis-
sen in de vergaderingen binnen 
het bestuur en in de vergaderin-
gen met andere partijen.

Marco, we hopen je terug te zien 
in het dorp. Bedankt voor al je 
werk!

We zijn nog wel op zoek naar 
een nieuwe ‘Marco’. Wil jij je 
inzetten voor het dorp en het 
dorp net als Marco vooruit hel-
pen? 
Meld je dan bij het bestuur.

Bestuur BVA

Van de bestuurstafel
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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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Op 17 juni a.s. viert Lord's Voice 
uit Aarlanderveen haar 40-jarig 
jubileum met een spectaculair

AMeeZING Songfestival Concert

En u kunt daarbij zijn!!

U wordt van harte uitgenodigd 
voor dit geweldig leuke (mee-
zing) concert, waar wij keihard 
voor aan het repeteren zijn!
Locatie: P en P kerk te Aarlan-

derveen.
Tijd : 17 juni 19.30 uur, kerk 

open om 19.00 uur

Met de kaartverkoop steunen 
wij tevens 2 goede doelen: KWF, 
Alp d'Huzes en stichting EBOO in 
Kenia.

Kaarten € 7,50 zijn te koop bij:
* Nico Hoogervorst, Noordeinde 
41, Aarlanderveen, tel.nr. 0172-
574205 of op di, woe en vr. van 
10.00-20.00 uur . 

* Mien Visser, Stouthandelstraat 
22, Ter Aar, tel. nr. 0172-604503, 
na 18.00 uur 's avonds. 
Wees er snel bij want vol = vol.

In de pauze is er koffie/thee met 
zelfgebakken lekkers.

Na afloop is er de mogelijkheid 
om , tegen een kleine vergoe-
ding, te proosten met het koor 
op haar 40-jarig jubileum.

Wellicht wordt dit een heerlijke 
zonnige avond en kunnen we 
met u nog even napraten en 
proosten in de tuin!

Wij hopen u te mogen ontmoe-
ten op deze bijzondere avond in 
Aarlanderveen.

Anja Poelwijk
Lords Voice

AMeeZING Songfestival Concert

info@rsaccountants.nl
www.rsaccountants.nl

0172-612210
2411 NZ Bodgraven

Tjalk 44
RijnStreek

ACCOUNTANTS &
BELASTINGADVISEURS

Gewoon goed
geadviseerd
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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop



Juni 2017 13

Rabobank Sponsor fietstocht

Op zondag 25 juni vindt de 
jaarlijkse Rabobank Sponsor-
fietstocht plaats. Zoals je weet 
kunnen we met deze gezellige 
fietstocht geld verdienen voor 
onze Aarlanderveense Zonne-
bloem. Steun onze afdeling en 
fiets ook (weer) mee!

De Rabobank Sponsorfietstocht 
is een initiatief van Rabobank 
Groene Hart Noord, die het lokale 
verenigingsleven een warm hart 
toedraagt. Mensen samenbren-
gen, iets in beweging zetten en 
tegelijk het lokale verenigings- 
leven financieel ondersteunen. 
Dat is het idee achter de Rabo-
bank Sponsorfietstocht.

Meefietsen = geld verdienen!
Voor iedereen die namens onze 
Zonnebloem 20, 40, 60 of 100  
kilometer mee fietst, stort de 
bank respectievelijk €3, €6, €9, 
of €12 euro in onze afdelingskas. 
Van dat geld kunnen we leuke 
dingen doen voor onze Aarlan-
derveense gasten. Bovendien is 
het elk jaar weer een gezellige 
en sportieve dag.

Mobiliseer je omgeving!
We willen natuurlijk dat er zoveel 
mogelijk mensen meedoen. Hoe 

kun je daarbij helpen? In de eer-
ste plaats door zelf mee te fiet-
sen. En in de tweede plaats door 
anderen te mobiliseren: vrien-
den en vriendinnen, ouders, kin-
deren, buren, opa’s en oma’s. 
Iedereen die namens de Aarlan-
derveense Zonnebloem deel-
neemt levert geld op, dus hoe 
meer zielen hoe meer vreugd. 

Belangrijk: ons inschrijfnummer 
is 52. Meldt dit nummer als u zich 
inschrijft bij een startpunt.

Bij het opmaken van dit stukje 
zijn de startpunten nog niet be-
kend.

Op de website van Rabobank 
Groene Hart Noord vind je meer 
informatie. De website is te be-
reiken via www.rabobank.nl/
groenehartnoord. 

Wij hopen dat er heel veel men-
sen gaan fietsen voor de Aarlan-
derveense Zonnebloem.

Voor meer informatie over de 
fietstocht of de Zonnebloem: 
Yvonne Rodenburg 0172-571580
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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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Mooi opgeknapt!

Na de 15 huurwoningen in de 
Kerkvaartsweg heeft Woonforte 
ook de 23 woningen in de Jacob 
van Damstraat in Aarlanderveen 
flink opgeknapt.

Aannemer Rutges Vernieuwt 
heeft in drie maanden tijd een 
flinke klus geklaard. Er is veel 
gebeurd. Er zijn keukens, toilet-
ten en badkamers vernieuwd, 
dak- en spouwisolatie is aange-
bracht, mechanische ventilatie 
geplaatst. Ook zijn de nog aan-
wezige open verbrandingstoe-
stellen vervangen door cv-instal-
laties. 

Maar de belangrijkste energie-
besparende maatregel is het 

plaatsen van nieuwe kunst-
stof kozijnen. Daarmee knapt 
niet alleen het zicht in de straat 
op. Ook kou en tocht via de  
kozijnen en ramen horen tot het 
verleden. De bewoners gaan 
de energiebesparing ook zeker 
merken aan lagere woonlasten. 
Bovendien zijn de woningen 
veel comfortabeler geworden.

Van de bewoners uit de Kerk-
vaartsweg kregen we gemid-
deld een ruime score van een 8 
voor het project. De tevreden-
heidsenquête naar de bewoners 
uit de J van Damstraat is net ver-
zonden. We hopen op eenzelfde 
mooie beoordeling.
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Nieuw in Aarlanderveen

Wat de meeste mensen niet we-
ten is dat Aarlanderveen sinds 
dit jaar een winkel rijker is. Na-
melijk een klompenwinkeltje dat 
gevestigd is op de Achttienka-
vels 21 te Aarlanderveen. Als je 
over de Achttienkavels richting 
het Zuideinde gaat van Nieuw-
koop, kom je er langs. Misschien 
na dit verhaal gaat u er ook een 
keertje heen want er is zoveel 
leuks te koop en te zien in de 
winkel.

Anneke Mourits heeft in het 
begin van dit voorjaar het klom-
penwinkeltje overgenomen van 

haar zus die in Zwammerdam 
woonde. Anneke had altijd al 
gezegd, dat mocht haar zus er 
mee stoppen, zij het over wilde 
nemen. Door de verhuizing van 
haar zus, is dit nu gebeurd. 20 
jaar lang verkocht haar zus Tiny 
van Leeuwen klompen vanuit 
haar woning.

In het winkeltje aan de Acht-
tienkavels staan 2 oude gereed-
schappen waarmee vroeger de 
klompen gemaakt werden. Te 
weten een hakijzer waarmee uit 
een blok hout de eerste vorm 
van een klomp werd gehakt en 
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een mes waarmee de inkeping, 
waar je voet in moet, gemaakt 
werd. 

Elke zaterdag is het winkeltje 
de gehele dag geopend, u kunt 
er terecht voor natuurlijk klom-
pen maar ook relatiegeschen-
ken, leuke kadootjes en u zou 
ook eventueel een klomp kun-
nen laten beschilderen met een 
geboortekaartje, dit wordt dan 
met de hand erop geschilderd. 
Voor bedrijven kunnen er logo’s 
gedrukt worden op klompjes om 
als relatiegeschenk of reclame 

te geven. Mocht u op een ande-
re dag willen komen dan graag 
op afspraak maar als ze thuis zijn 
bent u ook welkom.

De klompen die ze verkopen 
komen uit een oude fabriek op 
de grens van Brabant/Limburg 
waar de klompenmakers bij el-
kaar zijn gekomen na het weg-
vallen van de vele fabrieken daar 
in de buurt. Nu is de derde gene-
ratie klompenmakers daar aan 
het werk, vroeger handmatig nu 
meer machinaal.

Nieuw in Aarlanderveen
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Wanneer mensen afscheid moeten nemen,  

overheerst het gemis. Tegelijkertijd dringen zich  

vragen op over de afwikkeling van de nalaten- 

schap. Testament, verklaring van erfrecht, erf- 

belasting: het zijn woorden die zich lastig laten  

rijmen met het verdriet. Kroes en Partners geeft  

ze daarom graag een betekenis, het liefst nog  

voordat ze een eigen leven gaan leiden. Ieder  

overlijden komt te vroeg. Regel het daarom op tijd!

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

overlijden
komt
altijd te 
vroeg
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Op het a.s. zomerfeest van Aar-
landerveen zal op dinsdag 25 
juli weer een oude ambachten 
markt zijn en hier zullen Anneke 
en Peter Mourits ook staan met 
de klompen.

U bent dus allemaal welkom om 
te komen kijken op de Achttien-
kavels 21 of op het zomerfeest. 

Ik wens Anneke en Peter een 
goede verkoop toe van de klom-
pen. Super dat anno 2017 er dus 
toch een winkel bijgekomen is in 
Aarlanderveen in plaats van ver-
dwenen.

Shirley Jasper-Veenswijk

Nieuw in Aarlanderveen
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Op zondag 21 mei vond op het 
zonovergoten tennispark van 
Aarlanderveen het Ouder/kind 
tennistoernooi plaats. We kon-
den op deze dag rekenen op 10 
enthousiaste kinderen met hun 
vader of moeder. Vanaf 11.00  
uur startten de wedstrijden en 
werden, uiterst geconcentreerd, 
de ballen over het net geslagen. 

Alle deelnemende teams waren 
volgens een schema ingedeeld 
om te tennissen of om te tellen 
bij een andere partij. Het bijhou-
den van de score werd ook door 
alle teams met veel enthousi-
asme gedaan. Ook was er voor 
de kinderen de mogelijkheid om 
mee te doen met een sjoel-wed-
strijd.  Nadat de wedstrijden om 
13.00 uur waren afgelopen, was 
het nog even wachten op de 
prijsuitreiking en gingen kinde-
ren en ouders nog even lekker 
de baan op voor een gezellig 
potje tennis met elkaar.
 

De prijzen voor het tennistoer-
nooi werden als volgt verdeeld:
1. Team Lente (Lente & Rob 

van Haastrecht)
2. Team Tom (Tom & Monique 

Vergeer)
3. Team Julia (Julia van den 

Bosch & Larissa Gies) en 
4. Team Kevin (Kevin & Caro-

line van Meurs)

Bij de sjoelwedstrijd waren de 
prijzen voor:
1. Wessel Valentijn
2. Tessa van der Ploeg
3. Tom Vergeer en Lieske Ma-

zeyrac

Om 14.00 uur kwam er een eind 
aan dit geslaagde Ouder/kind 
tennistoernooi. Volgend jaar zal 
dit toernooi zeker weer op het 
programma staan van TC Aarlan-
derveen!

Diana Verboon

Ouder/Kind Tennistoernooi
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Dressuurwedstrijd

Dressuurwedstrijd op Manege 
Pretfort

Zaterdag 13 mei organiseerde 
Ruitersportvereniging De Zien-
de een onderlinge dressuurwed-
strijd op manege Pretfort aan de 
Aarlanderveense Achtermidden-
weg.

Er werd gereden in 6 verschil-
lende categorieën, naar erva-
ring van de ruiters. Alle ruiters, 
van jong tot wat ouder, konden 
daardoor aan deze wedstrijd 
deelnemen. Zo was er een spe-
ciale ring voor de 21-plussers, 
maar ook voor de kinderen die 
nog maar kort rijden.

De indeling van de ringen wordt 
gedaan op basis van de diplo-
ma’s die de deelnemers hebben 
behaald binnen de vereniging. 
Daarvoor vinden jaarlijks exa-
mens plaats in het begin van het 
jaar.

De vereniging kent 4 verschillen-
de diploma’s; A t/m D. Daarnaast 
is er nog de ring voor de 21-plus-
sers en een ring met ruiters op 
eigen paarden. Overigens rijden 
ook deze ringen een proefje 
naar kunnen.

De volgende wedstrijd is op 24 
juni. Dan zal een cross worden 
gehouden. Op 9 september is er 
een Open Dag bij de vereniging. 
Daar kunnen kinderen een gratis 
proeflesje krijgen. Vorig jaar was 
dit een groot succes. Verder zijn 
er die dag veel demonstraties. 
Dus zet 9 september vast in uw 
agenda.
 
Alle informatie over vereniging 
en manege, kunt u vinden op 
www.deziende.nl

Daar treft u ook meer foto’s van 
de wedstrijden aan.
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De hoge temperaturen weer-
hielden dorpsbewoners en geïn-
teresseerden niet om een kijkje 
te nemen tijdens de open dag 
van brandweer Aarlanderveen. 
Op zaterdag 27 mei opende de 
brandweer Aarlanderveen haar 
deuren voor inwoners en be-
zoekers.

Vanaf half elf konden kinderen 
en ouders zich laten verma-
ken op en rond het terrein van 
brandweerkazerne Aarlander-
veen. Met spuitspelletjes en een 
springkussen voor de kinderen, 
maar ook een kijkje nemen in 
een van de brandweervoertui-
gen of ambulance die ook aan-
wezig was.

Demonstraties
Tijdens de open dag werden di-

verse demonstraties gegeven. 
Zo kon het publiek zien hoe de 
brandweer een voertuigbrand 
blust en welke techniek wordt 
gebruikt om een auto open te 
knippen om een bekneld slacht-
offer uit een autowrak te bevrij-
den.

Basisschool De Viergang
Eerder deze maand hield brand-
weer Aarlanderveen in samen-
werking met basisschool De 
Viergang een gezamenlijke oefe-
ning die gepaard ging met 'echte 
rook'. Deze oefening liet het be-
lang van een goede samenwer-
king zien tussen de BHV en de 
gealarmeerde brandweer. Voor 
de kinderen een spannende er-
varing, maar gelukkig konden zij 
na de oefening weer snel de klas 
in. Na de oefening bezochten 

Geslaagde open dag Brandweerpost
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de spuitgasten de groepen voor 
een nadere kennismaking en het 
beantwoorden van vragen. 

Brandveilig Leven
Naast vermaak werden kinderen 
en ouders ook bevraagd naar 
hun manier van brandveilig le-
ven. Wat doe je als er brand uit-
breekt? Hoe oefen je je vlucht-
weg? Met deze vragen en een 
bijbehorende kleurplaat gaan 
ouders en kinderen aan de slag 
om hun leven brandveiliger te 
maken.

Prijsvraag 'Win een Brandweer 
Experience'
Wat weegt zo'n brandweeruit-
rusting eigenlijk? Met deze vraag 
konden bezoekers meedoen aan 
een prijsvraag door het gewicht 
te raden. De winnaar hiervan 
nemen wij tijdens een van onze 
oefenavonden mee om een kijk-
je te geven in de brandweer-
wereld. Het aantrekken van de 

brandweeruitrusting alsmede 
het ervaren van een brand-
weerinzet mag hier uiteraard 
niet bij ontbreken.

De winnaar met 20.5 kg is ge-
worden: Melanie Kempenaar

Werving
De open dag bood naast inzicht 
en kennismaking met het brand-
weerwerk ook aandacht voor de 
werving van nieuwe brandweer-
vrijwilligers. Brandweer Aarlan-
derveen is op zoek naar nieuwe 
collega’s die volledige brand-
weerzorg voor hun dorp belang-
rijk vinden. Nieuwsgierig gewor-
den? Neem gerust contact op. 

Brandweer Aarlanderveen 
Stationsweg 4b, Aarlanderveen.
Contactpersoon: 
Martin van der Vis
Telefoonnummer 06-12599974
E-mailadres: martin.vander.vis@
brandweer.vrhm.nl

Geslaagde open dag Brandweerpost
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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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Werkzaamheden Dorpsstraat

Planning voor de werkzaamhe-
den aan de Dorpsstraat:

12 juni frezen roodasfalt van 7.00 
t/m 1700 uur, weg afgesloten 
voor doorgaand verkeer, avond/
nacht open.

13 juni uitbreken stuk asfalt 7.00 
uur van nr. 102 tot kruising met 
Aarlanderveenseweg/Zuideinde, 
dit deel blijft avond/nacht afge-
sloten tot andere dag 14 juni 
17.00 uur.

14 juni aanbrengen onderlagen 
om 7.00 uur in uitgebroken deel, 
in de middag starten met aan-
brengen roodasfalt vanaf de 
Nieuwkoopseweg tot 17.00 uur. 
Avond/nacht open voor door-
gaand verkeer. 

15 juni aanbrengen rest roodas-
falt van 7.00 tot 18.00 uur. 

29 juni start aanbrengen Street-
Print, dit is 7 dagen werk voor 
één ploeg, dus 7 werkvakken, 
afgesloten voor doorgaand ver-
keer.

De bedoeling is om met 2 ploe-
gen te werken, dan kan het in 4 
dagen gereed zijn maar dit is nog 
niet zeker.

Bewoners/omwonenden zullen 
door de uitvoerder per brief 
worden geïnformeerd.

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 Margreet van 
Woudenberg

Vertel eens iets over jezelf:
Mijn meisjesnaam is Treur. Ik ben 
geboren en getogen in Ter Aar 
(1970) en ben de oudste van vier. 
Mijn vader was vrachtwagen-
chauffeur en als hij de kans krijgt 
doet hij dat af en toe nog steeds 
met veel plezier. Mijn moeder 
kwam van een boerderij en daar 
kwam ik als kind graag. Op mijn 
18e ben ik met Kees getrouwd en 
toen zijn we in Korteraar gaan wo-
nen. Eerst in een klein huisje aan 
het begin van het pad wat naar de 
boerderij leidt, inmiddels wonen 
we al 24 jaar op de boerderij van 
zijn ouders. Kees is de 4e genera-
tie die de boerderij runt. Zijn moe-
der woont in de nieuwe bungalow 

aan het begin van het pad.

Waar kennen we je verder moge-
lijk van?
Toen onze kinderen (4 meiden en 
1 jongen) nog klein waren ben ik 
begonnen met de  peuterspeel-
zaal, daarna ben ik ook vaak actief 
op de lagere school geweest. Ver-
der heb ik veel contact met col-
lega boeren en boerinnen en we 
komen elk jaar op het Aarlander-
veense feest.

Horen jullie nu bij Aarlanderveen 
of Ter Aar?
Onze overburen wonen in Aarlan-
derveen en voor ons voelt het ook 
dat we meer bij Aarlanderveen 
dan bij Ter Aar horen. Wel gaan 
we nog naar de hervormde kerk in 
Ter Aar.
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Noot redactie: 
Dit is natuurlijk het enige juiste ant-
woord wil dit interview in de Belan-
genaar geplaatst worden :-)

Wonen jullie kinderen nog thuis?
Gerben, Nathalie en Caroline wo-
nen nog thuis. Onze oudste doch-
ter (Jeannet) woont met haar 
man en hun zoon Daniel op het 
Noordeinde. De middelste doch-
ter is ook getrouwd en woont op 
Woubrugge.

Hoe ziet je dag er uit? 
Op een boerderij (50 melkkoeien) 
begint en eindigt de dag met mel-
ken. Dat doe ik samen met Kees. 
Na het ontbijt doe ik het huishou-
den en verder heb ik een heleboel 
verschillende rollen van vrouw, 
moeder, oma, boerin, secreta-
resse, gastvrouw, rondleidingen 
verzorgen, schoonmaakster en 
“tuinvrouw”. ’s Winters is er nog 
wel eens tijd voor mijn hobby’s 
knutselen en haken. ’s Zomers kan 
ik als er tijd is genieten van even 
lezen in de hangmat.

Het stokje is aan jou doorgegeven 
met de vraag: hoe komen jullie 
aan de naam Zwaluwnest?
Onze boerderij heet Vredeslust 
maar dat vonden we niet zo pas-
send. Omdat we veel zwaluws 
rondom het huis en in de stallen 

hebben zijn we toen bij het Zwa-
luwnest gekomen. Gelukkig was 
deze naam nog vrij, ook voor de 
website: www.hetzwaluwnest.nl

Wie heeft deze naam verzonnen?
Met een hoop puzzelen en ver-
schillende namen te hebben be-
dacht,  hebben we uiteindelijk 
samen voor Het Zwaluwnest ge-
kozen.

Sinds wanneer bestaat het Zwa-
luwnest?
In 2007 is de eerste accommoda-
tie geopend. We dachten eerst 
aan 6o personen maar hadden 
vergunning voor 80 aangevraagd. 
We hadden namelijk verwacht dat 
het toch minder moest worden bij 
de gemeente, maar dat was dus 
niet zo. We richten ons op grote-
re groepen, daar was nog weinig 
locatie voor. In de loop der jaren 
kregen we zoveel aanmeldingen 
dat er in 2013 nog twee locaties 
zijn geopend. Toen konden we 
mooi voortborduren op het zwa-
luwnest (naam voor de totale 
accommodatie). De eerste loca-
tie hebben we toen huiszwaluw 
genoemd en de tweede locatie 
bestaat uit de boerenzwaluw en 
oeverzwaluw. Deze locatie kan 
in 2-en worden gedeeld (28 en 75 
personen).

Het doorgeef stokje
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Wie komen er zoal bij jullie? 
Vooral grote families, sportver-
enigingen en scholen. Daarnaast 
sponseren we ook verschillende 
goede doelen die met korting of 
gratis van onze accommodatie 
gebruik mogen maken zoals Stich-
ting Achter de regenboog, Verge-
ten kind en Tsjernobyl kinderen. 
Verder doen we veel voor het  
verenigingsleven door sponsoring 
en/of het beschikbaar stellen van 
de locatie. 

Verzorgen jullie ook ‘brood en 
spelen’?
Dat doen we zelf niet maar hier-
voor werken we samen met ver-
schillende middenstanders zoals 
slagerij Van Harten (voor de com-
plete BBQ’s), Vergeer of Ooster-
man (maaltijden) en Marie de 
snackkar. De snackkar is vooral bij 
scholen erg populair. Voor sport 
en spel verwijzen we naar Polder-
sport. Op het terrein is genoeg 
ruimte voor bijvoorbeeld voetbal 
en volleybal en speelgelegenheid 
voor kinderen.

Hebben jullie nog andere activi-
teiten op de boerderij?
Vroeger hadden we nog een kaas-
makerij. Toen we daarmee stop-
ten zijn de plannen voor de ac-
commodatie eigenlijk begonnen. 
Speciaal voor de kleintjes hebben 

we een kleine kinderboerderij met 
wat pony’s, schapen, geiten, kip-
pen en konijnen. Onze jongste 
dochter houdt dat elke week net-
jes bij.

Omschrijf Aarlanderveen in een 
paar steekwoorden:
- Mooi rustig dorp
- Mooie bebouwing
- Fijne vrienden

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste veranderen?
Het kruispunt bij de dorpsstraat 
veiliger maken. Vooral met kinde-
ren ervaar je hoe gevaarlijk het 
is. Volgens mij is het al eens ge-
noemd maar ik ben, waarschijnlijk 
met velen, groot voorstander van 
bijvoorbeeld een tunnelbak. 

Waar ben je het meest trots op? 
Ik ben het meest trots op mijn 
man en onze kinderen. Dat is mijn 
basis, daar voel ik me goed.

Aan wie geef jij het stokje door en 
met welke vraag?
Ik geef het stokje door aan onze 
schoonzoon Jeroen, onze dochter 
Jeannet is wel bekend maar wie is 
toch Jeroen? Aan hem de vraag; 
“Voel je je al Aarlandervener Lees 
Laplander”?

Het doorgeef stokje
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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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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

Na onze oproep of 
deze aanloop poes 
van iemand is, zijn er 
geen reacties geko-
men.

Ondertussen voelt 
ze zich zo thuis bij 
ons, dat ze bevallen 
is van 4 poesjes. Wie 
wil er graag een jong 
poesje hebben? Ze 
zijn op 2 juni gebo-
ren.

Komen kijken mag 
altijd op Noordeinde  3 bij Herman en Ria de Jong. Tel 0172-419714

Ingezonden Berichten
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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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 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


