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De Belangenaar gaat er tussenuit
In September hoort u ons weer luid

Over een grandioos zomerfeest
Waar u dan allemaal bent geweest

Wat een organisatie wat een traditie
Geen Aarlandervener voor de televisie

Jeroen Vogelaar hoveniert druk
Zit bij het karper vissen niet alleen op een kruk

Zelfs vanuit bed wordt er gebeten
Als die karper dat had geweten

Danslessen voor kids, goede doelen dag
Samen kokkerellen, met een stralende lach

In Aarlanderveen is veel te beleven
Daar blijven wij onze medewerking aan geven
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Woensdag 05 juli
Dansproeflessen
- Dansplezier basisschool groep 
1-3: 12:30-13:15 uur
- Streetdance basisschool groep 
4-7: 13:15-14:00 uur
Meer info in deze Belangenaar
 
Vrijdag 7 juli
Zomeravond Klaverjassen
Zaal open: 19:30 uur
Dorpsstraat 53
 
Zondag 09 juli
DSS zal deelnemen aan een 
gezamenlijke kerkdienst in 

de Gereformeerde kerk te 
Aarlanderveen, deze dienst 
begint om 9.30 uur.

Vrijdag 14 juli
Zomeravond Klaverjassen
Zaal open: 19:30 uur
Dorpsstraat 53

Vrijdag 21 juli
Zomeravond Klaverjassen
Zaal open: 19:30 uur
Dorpsstraat 53
 
Zomerfeest op 24, 25 en 26 juli
Programma in deze Belangenaar 

Agenda

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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 Vrijdag 28 juli
Zomeravond Klaverjassen
Zaal open: 19:30 uur
Dorpsstraat 53

Vrijdag 4 augustus
Zomeravond Klaverjassen
Zaal open: 19:30 uur
Dorpsstraat 53

Vrijdag 11 augustus
Zomeravond Klaverjassen
Zaal open: 19:30 uur
Dorpsstraat 53

Vrijdag 18 augustus
Zomeravond Klaverjassen
Zaal open: 19:30 uur
Dorpsstraat 53

Vrijdag 25 augustus
Zomeravond Klaverjassen
Zaal open: 19:30 uur
Dorpsstraat 53
-
Feestelijke GoedeDoelenDag
Meer info in deze Belangenaar

 Vrijdag 01 september 
gaat “Samen Kokkerellen, 
Samen Eten” van start in het 
Dorpshuis. Om 16:00 samen 
koken; om 17:30 gezamenlijk 
eten.

Ophaaldata oud papier
Woensdag 5 juli
Woensdag 19 juli
Woensdag 2 augustus
Woensdag 16 augustus
Woensdag 30 augustus

Bestuursvergadering
Maandag 21 augustus

Redactievergadering
Woensdag 23 augustus

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 2 september

Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 21 augustus

Agenda

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

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen
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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.

De praktijk wordt waargenomen 
voor de letters:
A t/m L door dokter Lammers,  
Anemonenstraat 18 in Noorden 
(tel. 408482)

en voor de letters 
M t/m Z door dokter De Groot, 
Albrechtshof 5 in Zevenhoven 
(tel. 539532).

Afspraken en visites svp vóór 
10.00 uur aanvragen.
 
Herhaalrecepten zoveel moge-
lijk voor donderdag 6 juli a.s be-
stellen.
 
Voor overige praktijk informatie, 
zie onze website:
www.aarlanderveen.praktijkinfo.
nl

Op deze website vindt u ook 
nuttige links naar  informatieve 
gezondheid sites.
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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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Vakantie
Namens het bestuur van de Be-
langenvereniging wensen we u 
een fijne vakantie periode. Zorg 
dat u tijdens het zomerfeest op 
24, 25 en 26 juli in Aarlanderveen 
bent zodat u niets hoeft te mis-
sen.

De volgende Belangenaar komt 
begin september weer uit. 

Overleg met Gemeente Alphen 
Op woensdag 10 mei hebben 
we in de Jeugdhaven bestuurlijk 
overleg gehad met wethouder 
Kees van Velzen en 3 gebieds-
coördinatoren van de gemeen-
te. We hebben de gelegenheid 
genomen om een rondleiding te 
geven door ons dorp. Er is o.a. 
gesproken over:
1. Studie naar aanpassing van 

het woningbouwbeleid voor 
Aarlanderveen als gevolg 
van de nieuwe vastgestelde 
geluidscontouren rondom 
Schiphol.

2. Status van goedkeurig door 
Provincie Z-H voor het speel-
bos tussen Jacob van Dam-
straat en Provinciale weg. Is 
door Gemeente bij de Pro-
vincie ingediend, maar nog 
niet beantwoord.

3. Aanbrengen van “blikvan-
gers” ter voorkoming van 
zwerfafval langs de uitvals-
wegen, bijv: Korteraarsweg. 
Wordt bestudeerd.

4. Meldingen van burgers voor 
gemeentelijke actie altijd di-
rect doorgeven aan 14 0172  
of direct online “meldingen 
openbare ruimte alphen aan 
den rijn”

Samen Kokkerellen Samen Eten
Op vrijdag 1 september gaat het 
Project  “Samen Kokkerellen, 
Samen Eten” van start in het 
Dorpshuis. Zie uitnodiging en in-
schrijvingsformulier in deze Be-
langenaar.

Herman de Jong,
Voorzitter Belangenvereniging 
Aarlanderveen

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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Afgelopen schooljaar zijn we ge-
start met danslessen voor kinde-
ren in Aarlanderveen. 

Na een gezellig en succesvol 
jaar, en als afsluiting een mooie 
eindshow, gaan we na de zo-
mervakantie weer van start in 
het speeltuinhuisje in Aarlander-
veen. 
 
Kom jij ook gezellig dansen?! We 
houden GRATIS PROEFLESSEN 
OP WOENSDAG 5 JULI!

Dansplezier basisschool groep 
1-3: 12:30-13:15 uur

Streetdance basisschool groep 
4-7: 13:15-14:00 uur

Meld je aan voor de gratis proef-
les via de website: www.crea-
tive-dance-creations.nl    
 
De lessen starten definitief na de 
zomervakantie. (Let op! dan is 
het op dinsdagmiddag)

Kom jij ook gezellig dansen?

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
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Samen Kokkerellen en Samen Eten

Samen Kokkerellen en Samen 
Eten; een nieuw project van de 
Belangenvereniging Aarlander-
veen

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

Doel is om 1 keer per maand met 
elkaar gezellig, gezond en vooral 
lekker te eten. We hebben al 10 
vrijwilligers om te helpen organi-
seren en koken. Het is voor alle 
leeftijden en alle gezindten. Per 
keer krijgen we een voorafje, de 
hoofdmaaltijd (Hollandse kost) 
en een toetje. De kosten zijn 
4,50 euro per persoon, exclusief 
drankjes. Als iemand opgehaald 
en teruggebracht moet worden 
kunnen we dat voor u organi-
seren. De tweede keer vindt 
plaats op vrijdag 6 oktober. Dus 
in principe elke 1e vrijdag van de 
maand. Bij voldoende belang-

stelling kan “Samen Kokkerel-
len, Samen Eten“ 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 moge-
lijk de belangstelling polsen. 

Dus als u belangstelling heeft 
kun u zich opgeven per telefoon, 
e-mail of met een briefje door de 
brievenbus bij:

Elly van Tol-van Winkel,  
M. Bogaardhof 14 
tel: 06-13044096 of per e-mail: 
a.van.tol@casema.nl 

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

Namens de Belangenvereniging
Herman de Jong
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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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Inschrijfformulier Samen Kokkerellen en Samen Eten

Naam:

Adres:

Telefoon:

Ik wil graag op 1 september om 17:30 komen eten in het Dorpshuis.

Ik wil wel/niet opgehaald worden.

Ik heb belangstelling om elke eerste vrijdag van de maand te komen 
eten: ja/nee

Samen Kokkerellen en Samen Eten
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GoedeDoelenDag

Stichting GoedeDoelenDag 
springt in de bres voor Huize Ka-
kelbont

Elk jaar organiseert Stichting 
GoedeDoelenDag Nieuwkoop in 
augustus een vrolijke dag met 
activiteiten op het gebied van 
sport, spel, eten en entertain-
ment in Sportcentrum Nieuw-
koop – allemaal gesponsord – 
waar mensen tegen betaling aan 
deelnemen. De opbrengst komt 
geheel ten goede aan het doel 
dat voor dat jaar is aangewezen. 
 
Ook dit jaar is er weer een fan-

tastisch doel waar Stichting Goe-
deDoelenDag Nieuwkoop zich 
voor inzet. Huize Kakelbont – 
dat functioneert onder de vlag 
van Horizon Jeugdzorg - vangt 
kinderen op die om welke re-
den dan ook voor korte of lan-
gere tijd niet meer thuis kunnen 
wonen, en zorgt ervoor dat zij 
in een veilige en warme gezins-
situatie worden opgenomen. 
Huize Kakelbont bestaat uit een 
familie met vijf eigen kinderen 
en acht gezinshuiskinderen. De 
ouders zorgen ervoor dat de kin-
deren die vanuit een crisissitu-
atie bij hen worden gebracht de 

GOEDE 
DOELEN 
DAG 
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veiligheid en structuur van een 
normaal gezinsleven ervaren, 
waar veel liefde, warmte, steun 
en aandacht voor elkaar is. 
 
De feestelijke GoedeDoelenDag 
voor Huize Kakelbont is dit jaar 
op vrijdag 25 augustus. Tijdens 
deze dag is er een Amerikaans 
buffet. De kosten daarvan be-
dragen € 15,- p.p. (voor kinderen 
tot 12 jaar € 10,-). Daarnaast zijn 
er nog vele andere activiteiten 
waar men voor kan inschrijven, 
zoals tennis, squash, spinning 
en sportief wandelen onder be-
geleiding. Nieuw dit jaar is een 
fietstocht van 20, 35 of 50 km. 
Opgeven voor het buffet en de 
andere activiteiten is mogelijk 
via goedendoelendagnieuw-
koop@gmail.com. Ook zal er dit 
jaar weer een verloting zijn, met 
prachtige prijzen. Loten zijn op 
de dag zelf te koop in het Sport-

centrum Nieuwkoop of voor 
die tijd bij Mariska Oudshoorn, 
Pieter Pasmahof 2 te Aarlander-
veen.
 
Helpt u mee?
Volg de Facebookpagina Goede-
DoelenDag Nieuwkoop of neem 
een kijkje op www.goededoe-
lendagnieuwkoop.nl om te zien 
welke acties Stichting Goede-
DoelenDag Nieuwkoop heeft en 
wat er allemaal te doen is op 25 
augustus. 

Ook kunt u doneren op reke-
ningnummer NL25 RBRB 0944 
0387 94. 

Het team dankt u hartelijk voor 
uw bijdrage en ziet u graag op 
vrijdag 25 augustus in Sportcen-
trum Nieuwkoop!

GOEDE 
DOELEN 
DAG 

GoedeDoelenDag

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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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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Zomerfeest Aarlanderveen

Programma Zomerfeest
Maandag 24 juli 

10.00-12.00 uur Fietstocht 
vertrek Café Het Oude Rechthuis
Leeftijd: vanaf 12 jaar (of onder 

begeleiding)

10.00-12.00 uur Kinder puzzel / 
fietstocht

vertrek Café Het Oude Rechthuis
Leeftijd: kinderen (onder be-

geleiding)

18.45 uur Poldervolleybal 
Activiteitenterrein Kerkvaartsweg, 

Leeftijd: vanaf 16 jaar

19.30 uur Zomerfeest, Dorpshuis
Leeftijd: vanaf 65 jaar

20.00 uur Aanvang Kermis

Dinsdag 25 juli 
8.30 uur Reveille 

9.30 uur Kleedjesmarkt
Kerkplein, tot 15 jaar

9.30-13.00 uur Oude ambachten 
Rond de NH-Kerk en langs de 

Dorpsstraat

11:00 Kindertheater
Stationsstraat

12:00 uur Pannekoeken versieren
Stationsstraat, basisschoolkin-

deren

14:00 uur Prutparcours
Activiteitenterrein, t/m 15 jaar

14:00 uur Vrij Buikglijden vanaf de 
dijk en springkussen

Activiteitenterrein, basisschoolkin-
deren

18:30 - 19:30 uur Kinderdisco
Zaal Vergeer, t/m 12 jaar

19:30 uur Verrassingsspel
Activiteitenterrein, vanaf 16 jaar

Woensdag 26 juli 
09.00 uur Presentatie van de 

deelnemende tractoren
Kerkvaartsweg

9:30 uur Ringrijden met  
landbouwtractoren

Kerkvaartsweg, vanaf 16 jaar

14:00 uur Prutparcours
Activiteitenterrein, vanaf 16 jaar

14:00 uur Kinderspelen
Activiteitenterrein, basisschoolkin-

deren

14:00 uur Pétanque
Kerkplein, alle leeftijden

19:30 uur Stoelendans zonder 
stoelen 

Dorpsstraat, vanaf 16 jaar



20 Juli 2017

Tekenen en schilderen

Aanmelden cursus realistisch te-
kenen en schilderen

De cursussen realistisch teke-
nen en schilderen, gegeven 
door Leo van Klink, zijn voor 
dit seizoen afgerond. Na de zo-
merstop gaan de lessen weer 
beginnen. U krijgt les in tekenen 
én schilderen. De visie  van Leo 
is dat ze niet los van elkaar ge-
zien kunnen worden. De cursus 
wordt gegeven bij Boerensport 
Verhaar, Aarlanderveenseweg 1 
in Nieuwkoop. In Nieuwe Wete-
ring bij Knaagdierenpension “de 
Blaarkop” van de familie van 

Abswoude, Noordveenweg 4. 
Op beide locaties is ruimte voor 
nieuwe cursisten.

Tekenen en schilderen zullen 
geïntegreerd aangeboden wor-
den. Er zal gewerkt worden naar 
foto’s en naar directe waarne-
ming. 

Aan het begin van de cursus 
ontvangt elke cursist een teken-
boek en een goed potlood. 

Het is de bedoeling hier meteen 
mee aan de slag te gaan. De te-
keningen uit dit boek zullen later 

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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gebruikt worden bij het schilde-
ren. 

Onderwerpen die aan bod ko-
men zijn onder andere compo-
sitie, perspectief, toon, kleur en 
kleuren mengen.

Uiteindelijk zullen de cursisten 
in staat zijn een schilderij te ma-
ken, van het begin tot het einde.
In Nieuwkoop wordt de cursus 
gegeven op dinsdagavond. In 
Nieuwe Wetering op woens-
dagavond. Een complete cursus 
duurt 20 lessen. De lessen zijn 

een keer per twee weken van 
19.30 uur tot 22.00 uur.

Aanmelden kan tot 21 augustus.
Voor informatie en/of aanmel-
den kunt u bellen of een mailtje 
sturen:           
0172-573653 / 06-25050985 
vanklink@casema.nl

Tekenen en schilderen
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Het doorgeef stokje

Interview met Jeroen Vogelaar

Vertel eens iets over jezelf:
Ik woon samen met mijn vrouw 
Jeannet en onze zoon van bijna 
2 (Daniel) nu 4,5 jaar in Aarlan-
derveen en voel me hier al aar-
dig thuis. We vinden het een fijn 
dorp en hebben gezellige buren. 
De laatste jaren zijn er meer jon-
ge mensen, ook met kinderen, in 
de buurt gekomen. 

Via mijn huidige buurman (Bou-
dewijn) zijn we hier terecht ge-
komen. Hij heeft de tip gegeven 
om hier te kunnen gaan wonen. 
Boudewijn is bevriend met mijn 
schoonouders en ik had al wat 
tuinklussen voor hem gedaan 
dus zo kennen we elkaar. Hier-
voor woonden Jeannet en ik in 
Ter Aar.
 
Waar kennen we je verder mo-
gelijk van?
Van mijn hoveniersbedrijf en 
‘man van’. Waarschijnlijk zie je 
me wel eens rondrijden in de 
bus en ik heb al bij verschillende 
mensen in het dorp werkzaam-
heden verricht. Verder kun je me 
bij de zomerfeesten en tentfees-
ten tegenkomen.
 

Wat weten we nog niet van je?
Ik kom van oorsprong uit Lei-
muiden (19/8/1988). Heb Jean-
net ontmoet in de Schakel in 
Langeraar (2005). Ik hou van vis-
sen, lekker de rust opzoeken en 
vooral als het in de winter met 
werk wat rustiger is, hardlopen 
en fitness. 

Vissen doe ik het hele jaar door. 
Bijvoorbeeld in het Goudse hout 
in Reeuwijk (’s nachts want dan 
heb ik tijd), of in Bodegraven en 
1x per jaar ga ik met een vriend 
een week naar Frankrijk. Jean-
net gaat ook wel eens mee. We 
vertrekken dan einde middag 
na het werk (rond 4 uur) nemen 
een tentje mee, zetten de lijnen 
uit en doen af en toe een tukkie. 
Oftewel vissen vanuit je bed. 

Als de pieper gaat dan als de 
brandweer bed uit en aanslaan 
en binnen halen die vis. ’s Och-
tends lekker eitje bakken en met 
bakkie erbij weer naar de lijnen 
kijken. Bijna alles gaat mecha-
nisch dus dit is voor mij gewoon 
een hele lekkere manier om te 
relaxen. Ze zeggen wel dat “kar-
per vissers” luie vissers zijn en 
dat klopt ook wel. 
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Wat is de grootste vis die je ooit 
gevangen hebt?
Een karper van 16,5 kilo. Dat was 
in Frankrijk in het meer van Gra-
vière, Carp’Avenir Jayat (omge-
ving Macon). We hebben toen 
met een hele groep vrienden 
van zo’n 12 man voor een week 
het hele meer afgehuurd. 

Hoe ziet een werkdag er uit? 
Meestal rond 6 uur op, na het 
gebruikelijke ochtendritueel in 
de bus springen en onderweg 
ontbijten en dan naar de klant 
tot circa 4 uur, rond 5 uur thuis, 
dan eten, douchen, ’s avonds 
vaak naar klanten voor acquisi-

tie. Daarna offerte maken of ad-
ministratie. Deze tijd van het jaar 
zo’n 6 dagen per week. Zondag 
is echt rustdag en tijd voor kerk, 
vrienden en familie en onze 
zoon.
 
Omschrijf Aarlanderveen
Rustig: vooral als we achter in 
de tuin zitten. Voor aan de straat 
de gezelligheid en achter hoor je 
niets.
Landelijk: mooi uitzicht de pol-
der in.
Mooi dorp: mooi landschap 
weidse zicht.
Gemoedelijk: niets moet alles 
mag.

Het doorgeef stokje
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Zo spreek je je buren elke dag, 
zo 2 maanden niet maar blijft ge-
woon hetzelfde.
 
Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?
Niets, ik vind het hier prima.
 
Wat mag er dan specifiek niet 
veranderen/wil je behouden:
Het weidse zicht behouden, dus 
niet in de zichtlijnen bouwen, 
maar wel zorgen voor betaal-
bare woningen voor de jeugd. 
Marie mag wel wat vaker in het 
dorp komen of een snackbar 
hier beginnen :-). Als ik ’s avonds 
laat nog moet werken is het wel 
lekker om nog ergens te kunnen 
snacken.
 
Waar ben je het meest trots 
op? 
Zijn vrouw die gezellig bij het in-
terview is zegt gelijk: ‘op vrouw 
en kinderen’. Jeroen kan dit na-
tuurlijk alleen nog maar bevesti-
gen. “Daarnaast ben ik ook erg 
trots op mijn  bedrijf en waar we 
nu staan. Zie voor meer informa-
tie:  www.hoveniersbedrijf-je-
roenvogelaar.nl Ik ben gestart in 
2007. Was toen nog in opleiding 
en heb al vrij snel mijn eigen be-

drijf gestart. Om mijn opleiding 
af te kunnen maken moest ik 
dus mijn bedrijf gelijk als leerbe-
drijf aanmelden. Hierbij kreeg ik 
supervisie van mijn oude werk-
gever.

Verder ben ik trots op de plek 
waar we mogen wonen en waar 
ik mijn bedrijf en tuin heb. 
 
Je kreeg het doorgeefstokje 
met de vraag: Voel je je al Aar-
landervener, lees Laplander en 
(toevoeging van de interviewer) 
wat is het verschil eigenlijk?
Volgens mij is er geen verschil en 
ik ben ook wel benieuwd waar 
dat Laplander eigenlijk vandaan 
komt. We bellen Margreet even 
maar die wist het ook niet. 
 
Dus: Welke lezer weet waar de 
naam Laplander vandaan komt?
 
 
Aan wie geef jij het stokje door 
en met welke vraag?
Lennart Konijn (timmerman). 
Samen doen we wel eens grote 
tuinprojecten. Hij heeft ooit ge-
zegd dat hij de belangrijkste man 
van Aarlanderveen wilde wor-
den. “Hoe staat het daar mee 
Lennart”? :-)

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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Gezellige Voorjaarscross

Zaterdag 24 juni organiseerde 
Ruitersportvereniging De Zien-
de weer een cross op het ter-
rein van Manege Pretfort aan de 
Aarlanderveense Achtermidden-
weg 8.

Deze cross was geschikt voor 
alle ruiter en ruitertjes van Pret-
fort, want voor elke categorie 
was er een aparte ring. Van rui-
ters met jaren ervaring, tot kin-
deren die nog maar enkele we-
ken op les zitten.

Voor de minst ervarenen, was er 
een combinatie tussen dressuur 
en springen.

Dat maakte het allemaal wat 
minder eng voor deze ruitertjes.
Deze kinderen ontvingen een 
herinneringscertificaat als aan-
denken voor hun deelname.

De anderen sprongen allemaal 
een parcours dat was opge-
bouwd in de binnen- en buiten-
bak van de manege. Voor het 
geval meerdere deelnemers een 
zelfde aantal punten sprong, 
werd in de buitenbak de tijd op-
genomen en dat was maar goed 
ook. Velen sprongen het par-
cours foutloos, dus was de tijd 

nodig om te bepalen op welke 
plaats men eindigde. En welke 
kleur rozet hen kon worden uit-
gereikt.

De volledige uitslagen en veel 
foto’s van deze wedstrijd, vindt 
u op www.deziende.nl

Op 9 september organiseert de 
vereniging een Open Dag op Ma-
nege Pretfort. De hele dag zijn er 
activiteiten, zoals mini lesjes van 
ongeveer een kwartier voor de 
jeugd. Daarnaast verschillende 
demonstraties door de eigen le-
den en workshops.

Noteer 9 september dus vast in 
uw agenda.
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Gênant momentje

Gênant momentje voor een re-
dactielid voor €3,-

Heerlijk zo'n redactievergade-
ring in het zonnetje met een 
bakkie koffie er bij. Uiteraard 
bespreken we met veel plezier 
de door u ingestuurde kopij en 
lopen we het even door op (de 
nauwelijks aanwezige) spelfou-
ten voordat we de Belangenaar 
definitief gaan opmaken.

Bij het tweede bakkie koffie nog 
even de agendapunten en de 
vragenronde. Al een tijdje op 
onze agenda staat de (automa-
tische) incasso voor het ontvan-
gen van de Belangenaar. Een 
prettig systeem voor veel men-
sen, maar dan moeten de gege-
vens wel kloppen natuurlijk. 

Hand in eigen boezem, het bij-
houden van die gegevens is 
onvoldoende aandacht aan be-
steed door ons.

Eerst dus maar eens bij mezelf 
kijken wanneer die €3 nou pre-
cies afgeschreven is...

Met enige schaamte moest ik 
halverwege mijn tweede koffie 
toegeven dat ondergetekende 
redactielid de Belangenaar al 
enige tijd ontvangt zonder dat 

daar voor betaald is.  Oeps...

Snel maar even de penningmees-
ter betaald zodat ik m'n koffie 
met een goed geweten kon (en 
mocht ;-) ) opdrinken.

Nieuw punt op de agenda voor 
2017 dus: de gegevens dit kalen-
derjaar nog kloppend krijgen!

Het lijkt er op dat we op dit mo-
ment op zo'n 170 adressen nog 
onvoldoende helderheid heb-
ben over of de betaling.

We willen benadrukken dat we 
het onze eigen verantwoorde-
lijkheid vinden dat hierover on-
duidelijkheid is, onze excuses 
hiervoor. 

Wel willen we uw hulp vragen 
om ons nieuwe agendapunt te 
realiseren voor de toekomst. We 
willen voorkomen dat de bezor-
ging stopt bij lezers die bereid 
zijn de €3 over te maken, maar 
waardoor dat om wat voor re-
den dan ook niet gebeurd is.

We zijn er druk mee aan de slag. 

Wat kunt u doen om ons te hel-
pen?
Kijk even in uw bankgegevens 
of er een afschrijving is geweest 
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(rond 23 november 2016?) van 
€3,- / €6,- onder de naam BELAN-
GENVERENIGING.

Betaalt u en ontvangt u de Be-
langenaar? Helemaal in orde!

Geen betaling geweest, u ont-
vangt de Belangenaar en wilt 
hem blijven lezen? We horen het 
graag! En we zoeken het verder 
uit voor u.

Wel of geen betaling, en u wenst 
de Belangenaar niet meer te ont-
vangen? Jammer...

...maar ook dit horen we graag 
zodat we het in orde kunnen ma-
ken voor u. Indien van toepas-
sing kunt u uw informatie mailen 
naar redactie@bvaarlanderveen 
o.v.v. 'Betaling'

Of doorgeven aan een van de re-
dactieleden (adres en telefoon-
gegevens  in deze Belangenaar).

Alvast vriendelijk bedankt voor 
uw hulp!

De redactie.

Gênant momentje

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.

Rectificatie

Helaas moeten wij toegeven dat 
we in onze vorige editie ergens 
een fout in de naam van "Het 
Zwaluwnest" hebben gemaakt. 
Onze excuses hiervoor, zeker 
gezien de gastvrijheid en inzet 

die we hebben mogen ervaren 
van Margreet van Woudenberg 
van het Zwaluwnest, tijdens het 
samenstellen van "het door-
geefstokje".
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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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Collecte Epilepsie 2017
De collecte voor het Nationaal Epilepsiefonds - De Macht van het Klei-
ne, gehouden in de week van 29 mei t/m 3 juni  2017 heeft in Aarlander-
veen dit jaar een bedrag van € 595,03 opgebracht.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk on-
derzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van begeleide va-
kanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp. 

Wij bedanken u hartelijk voor uw bijdrage.
En collectanten, hartelijk dank voor jullie inzet.
                                        
Namens de organisatie, Evelien van Dolder.

Oppasadressen gezocht!
Ik ben Louise Bruijnes, 14 jaar en ik woon met mijn ouders en twee 
zusjes in Aarlanderveen. Ik vind het leuk om op te passen en zoek nog 
wat leuke kinderen hiervoor :) Ik heb al ervaring en wil altijd vrijblij-
vend kennis komen maken. In de zomervakantie heb ik ook overdag 
tijd.

Tel: 0637166843
Groetjes Louise Bruijnes

Help! 
Ik werk vaak en onregelmatig. Daarom ben ik op zoek naar een be-
trouwbare, zelfstandige hulp in de huishouding voor een ochtend 
of middag per week in ons woonhuis, buitengebied Aarlanderveen 
(Achttienkavels). Ik heb geen voorkeur voor een bepaalde dag of dag-
deel; werkzaamheden in overleg. Handig als je niet bang of allergisch 
bent voor honden of poezen.

Wat voor jou? 
Neem contact op met mij: info@geavanderhee.nl of 0172-532300. 
Hartelijke groet, Gea van der Hee

Ingezonden Berichten



32 Juli 2017

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


