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Heeft u een leuk verhaal, kritische noot, mooie foto, 
een tekening of een gedicht?

We zouden het graag in de Belangenaar plaatsen.

Stuur uw kopij per e-mail naar
redactie@bvaarlanderveen.nl

of doe het in de brievenbus bij een van de redactieleden. 
De adressen vindt u achterin de Belangenaar.
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Maandag 04 september
Klaverjassen bij de speeltuin, 
19:30 uur

Zaterdag 09 september
Monumentendag
-
Open dag Ruitersportvereniging 
De Ziende en Manege Pretfort
Van 10.00 uur tot omstreeks 
16.00 uur

Woensdag 13 september
Knutselen in de speeltuin
voortaan om 14.30 uur tot 16.00
-
Cursus bloemschikken voor 
beginners. Zie ingezonden 
berichten

Zaterdag 16 september
Open dag golfclub Liemeer, 
Nieuwveen. Meer info in deze 
Belangenaar

16 t/m 24 september 
Open Mix Toernooi Tennis Club  

Aarlanderveen
Je kunt je nog inschrijven. Leuk 
om vrienden, familie en andere 
bekenden uit te nodigen

Maandag 18 september
Klaverjassen bij de speeltuin, 
19:30 uur

Dinsdag 19 september
Klaverjassen W.L.T.O.  
Aanvang: 20.00 uur Studio 
Oosterman

Zondag 24 september
Open dag golfclub Liemeer, 
Nieuwveen 
meer info in deze Belangenaar
-
Koffieconcert DSS in Studio 
Oosterman. Aanvang 12.15 uur
Traditioneel het eerste concert 
van het seizoen.

28 t/m 30 september
Creatieve inloopdagen
Zie ingezonden berichten

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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Vrijdag 29 september 
Speeltuin kinder bingo avond 
van 18.30 uur tot 20.00 uur.

Zaterdag 30 september, 
Poldertocht Aarlanderveen 
12.00 – 16.30 uur
meer info in deze Belangenaar

Maandag 2 oktober
Klaverjassen bij de speeltuin, 
19:30 uur

De ophaaldata voor het oud 
papier zijn:
Woensdag 13 september
Woensdag 27 september

Bestuursvergadering
Maandag 17 september

Redactievergadering
Woensdag 27 september

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 7 oktober

Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 25 september

Agenda

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

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen

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

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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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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Oranje comité
Ik wil de complimenten over-
brengen aan de mensen van het 
Oranje comité die deze zomer 
weer een voortreffelijk program-
ma hebben neergezet. Voor jong 
en oud was er drie dagen feest 
met mooi weer: Fietstocht, vol-
leybal, seniorensoos, ringsteken, 
prutrace, stoelendans waarbij 
de dames als stoel dienden, etc. 
Kortom ouderwets gezellig.

Project Samen Kokkerellen:
Het project samen kokkerellen 
start op vrijdag 1 september om 
16:30 in het Dorpshuis. We ver-
wachten 16 deelnemers. Grote 
dank voor de leiding en de kinde-
ren van de school die een groot 
startkapitaal bij elkaar hebben 
gelopen met hun sponsorloop.

Contributie innen:
We zijn grote dank verschuldigd 
aan Dick de Graaf die voor de Be-
langenverening in 4 weken 172 
adressen heeft afgelopen om 
contributie te innen. Gelukkig 
kreeg hij veel nieuwtjes mee en 
soms extra donaties. Maar het 
blijft gemakkelijker als u zich 
meldt voor automatische incas-
so. Formulier verkrijgbaar bij 
penningmeester@bvaarlander-
veen.nl

Projecten:
Wonen: we gaan met de ge-
meente in gesprek over de in-
consistenties in hun vergunin-
gen en bouwbeleid.

Hofje van van’t Riet: alle huizen 
zijn verkocht en er is al een baby 
geboren.

Nog in de pijplijn, wachtend op 
ambtelijke toestemmingen: 
1. Kinderspeelbos achter de 

van Damstraat en 
2. Blikvangers (vangnet voor 

het inwerpen van blikjes) 
opstellen aan de toegangs-
wegen.

Gerealiseerd in samenwerking 
met Belangenvereniging: 
1. De streetprint in de Dorps-

straat is vernieuwd en 
2. De eerste openbare laad-

paal voor electrische auto’s 
komt bij de Jeugdhaven in 
de Dorpsstraat en niet in 
de Boogaardhof zoals oor-
spronkelijk gedacht door de 
Gemeente.

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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Klaverjassen

Bij de Speeltuin
Klaverjassen bij de Speeltuin 
op Maandag 4 september                   
gaan wij weer van start om de 2 
weken. De kaarten worden om 
19,30 uur geschud. Wij begin-
nen vroeg, dan wordt het niet 
te laat. Kom de sfeer en gezellig-
heid eens proeven.

Tot ziens in de speeltuin

Bij S.V. Aarlanderveen
Op vrijdag 1 september gaan wij 
weer van start de kaarten wor-
den om 20,00 uur geschud.

Kom de sfeer en gezelligheid 
eens proeven.

Tot ziens bij de voetbal

Open dag GCL

Heeft er wel eens aan gedacht 
te gaan golfen, of doet u dit al?

Golfen is al lang niet meer de 
elitaire sport die het vroeger 
misschien was. Tegenwoordig 
beoefenen jong en oud deze 
boeiende, maar zeker niet mak-
kelijke sport. Het is een mooie 
mix van sport en spel in de mooie 
natuur en frisse lucht, die je van 
jongs af maar ook tot op respec-
tabele leeftijd kunt beoefenen.

Een prima plaats om dat te doen 
is op de Golfclub Liemeer te 
Nieuwveen, slechts 10 minuten 
rijden van Aarlanderveen, gele-
gen naast het zwembad  de Aar-
weide. 

De Golfclub Liemeer bestaat in-
middels tien jaar en staat open 
voor nieuwe leden maar ook 
voor bezoekers. De leden creë-
ren daar met elkaar een onge-
dwongen sfeer, er is een mooi 
clubhuis met restaurant.

Om te laten zien wat het in de 
praktijk betekent organiseren 
we ook dit jaar weer twee open 
dagen, op zaterdag 16 en zon-
dag 24 september. Je kunt dan 
op een van beide dagen deel-
nemen aan een clinic van ca. 2,5 
uur (start om 14.00 uur) waarbij 
je kennis maakt met de golfsport 
en met de baan en het clubhuis. 
Vooraf en na afloop bieden wij 
een drankje en wat lekkers aan, 
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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



September 2017 11

Open dag GCL

de kosten bedragen 10 Euro pp. 
Als je al eerder gespeeld hebt en 
een GVB of baanpermissie hebt, 
kunnen er op die dagen ook van-
af 13.00 uur 9 of 18 holes op de 
grote baan gelopen worden, te-
gen een tarief van 15 respectie-
velijk 25 Euro, ook weer inclusief 
een drankje vooraf en na afloop.
Indien u interesse heeft om 
hier aan deel te nemen, zes da-
gen van te voren opgeven met 
uw adres/tel/e-mail gegevens 
en op welke dag u komt, dat is 
noodzakelijk om een en ander te 
kunnen organiseren, via e-mail 
adres info@golfclubliemeer.nl of 
telefonisch onder nummer 0172-
820016.

Wilt u wat dichter bij huis eerst 
informatie inwinnen bel of mail 
dan met ondergetekende.

Na eerst vele jaren gevoetbald 
en getennist te hebben, ervaren 
wij deze sport als een prima ma-
nier om op een sportieve manier 
te ontspannen. Maar pas op: als 
het je grijpt kun je er niet meer 
mee ophouden!

Probeer het eens!

Jan & Ineke Stoop
Dorpsstraat 8
Tel. 0172-571536 of 06-54291947
E-mail jjastoop@planet.nl
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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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Terugblik Oranje Zomerfeest 2017

Dit jaar hadden we als thema 
van het feest:  De molens. De 
fietstochten gingen dus langs 
diverse molens die ook bezich-
tigd konden worden. Dat wa-
ren de Googermolen in Oude 
Wetering, de Rietveldse Molen 
in Hazerswoude en de Groote 
Molen in Zoeterwoude Rijndijk. 
Er waren 129 sportieve deelne-
mers die tussen de buien door 
probeerden te fietsen. Ook van 
de kinderfietstocht werd goed 
gebruikt gemaakt. 

’s Avonds werd door onze Oran-
je Zomerfeest Koningin Sophie 
van der Ham het startsein ge-
geven op het volleybalveld voor 

de 28 aanwezige veelal verkle-
de teams. De originaliteitsprijs 
werd gewonnen door het team: 
Bar  Athlon.   De uitslag van het 
toernooi was:

1e team Gratis bier op veld 4
2e team Grensverleggend
3e team de Laatkomers

In het Dorpshuis was weer de 
traditionele avond voor de ou-
deren met bingo en met een 
optreden van het in Aarlander-
veen bekende koor Lord’s voice 
dat het publiek meenam naar de 
beleving van vele songfestivals 
met o.a. de nederlandse deelne-
mers. Ook werd op deze avond 
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door Sophie de winnaar getrok-
ken uit de vijf goede inzenders 
van de kruiswoordpuzzel. De 
oplossing hiervan was: “Amee-
zing songfestival“, (het thema 
van het kooroptreden). De taart-
bon werd gewonnen door fam. 
Groen in’t Wout, Kerkvaartsweg 
23. 

Nadat op dinsdagmorgen de bla-
zers van DSS  en de ruiters van 
Pretfort de reveille afgerond 
hadden ging de ambachten-
markt in de Dorpsstraat en de 
kleedjesmarkt op het kerk ter-
rein van start. Het weer was fan-
tastisch hetgeen de deelnemers 

en bezoekers erg goed deed. 
Heel veel kinderen genoten ook 
van Clown Kees, het pannenkoe-
ken versieren en de kinderdisco.  
’s Middags werd de eerste 
prutrace voor de deelnemers 
onder 16 jaar gehouden. Van de 
10 teams kwam het team “Win-
nende Brocoli Boxers” als eerste 
uit de bus.

Dinsdagavond viel het “Molen-
spel”  jammer genoeg deels in 
het water. Maar ondanks de bui-
en werd er toch fel gestreden 
met als uiteindelijke winnaar, het 
team Sander en Wouter Kem-
pen. De speciaal hiervoor, door 

Terugblik Oranje Zomerfeest 2017
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enkele leden van het oranje co-
mité, gebouwde molens zullen 
later nogmaals ingezet worden.

Woensdagmorgen was de Oran-
je zomerfeest koningin  weer 
aanwezig om als start van het 
ringrijden de ketting door te 
knippen zodat men kon gaan 
steken vanaf de 45 klaar staande 
tractoren. Onder belangstelling 
van veel publiek werd het resul-
taat als volgt:
1e  Kees van Woudenberg en Je-

anet Vogelaar.
2e Frank Hoogendoorn en So-

phie van der Ham
3e Colin van Veen en Martine 

Koole
4e Brian Aartman en Leonie Uit-

tenbogaard
5e Rick Verweij en Iris van Veen
6e Jan Kempen en Selina van 

Zwieten
7e Erik Jan Jonker en Daphne 

Jonker
8e Wouter Kempen en Elise 

Boot.

De prijzen voor het versieren van 
de tractoren volgens het thema 
“Molens” (al onze molenaars 
deden mee aan het ringrijden) 
werden gewonnen door:
1e Jochem Molenaar en Steffie 

Lemkes

2e Marnick Molenaar en Roos 
Kroft

3e Rick Verweij en Iris van Veen
4e Dennis Rozendaal en Moni-

que Breedijk
5e Arnold Breedijk en Dion Poot
6e Marco Bouman en Marlies 

Hulsebosch
7e Lennart Konijn en Michelle 

van der Plas, tevens de  1e 
prijs van de publieksjury  

8e Jannick Schouten en Wille-
mijn Waltman

’s Middags werd het prut par-
cours (voor 16 plussers) afge-
legd door 27 teams van 3 per-
sonen. Er werd, vooral door de 
vele dames, dapper gestreden 
door de baggerbak en de sloten. 

De uitslag is als volgt:
1e  team Tim, Arnold en René 
2e  team Yorben, Emma en Youp
3e  team Jeanette, Lianne en Ma-

riska.

Tegelijkertijd werd er achter 
de NH Kerk door wederom een 
groot aantal deelnemers Petan-
que gespeeld onder leiding van 
Les Pointeurs. De winnende 
ploeg noemde zich: “de Klein-
tjes”

Terugblik Oranje Zomerfeest 2017
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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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Het Oranje zomerfeest werd af-
gesloten met de stoelendans in 
de Dorpsstraat onder muzikale 
begeleiding van DSS. De win-
naars van deze happening en 
goed voor een taart waren Paul 
Stoop en Tonneke Iwema.

De vlaggen sweepstake lever-
de dit keer 1 winnend adres op 
waar alle dagen goed gevlagd 
werd. Dit bleek, volgens onze 
controleur Frans Verra, te zijn op 
Kerkvaartsweg 47 bij de familie 
Mulders.

We kunnen weer terugkijken 
op een geslaagd zomerfeest en 
willen u allen als zijnde de spon-
sors, vrijwilligers, deelnemers en 
publiek hartelijk danken voor uw 
positieve bijdrage hieraan.

Uw Oranjecomité

Voor meer info en foto’s www.
hetoranjecomite.nl

Terugblik Oranje Zomerfeest 2017
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Een Passie voor de Ford Capri

Geboren en getogen Aarlander-
vener Martin van der Vis, bijna 50 
jaar, zoals hij zelf zegt, heeft een 
grote passie voor oude auto’s en 
dan eigenlijk de Ford Capri.

Martin is momenteel werkzaam 
als maintenance manager, hoofd 
afdeling onderhoud, bij SC John-
son te Mijdrecht. Deze afdeling 
onderhoudt en bewaakt de ba-
siscondities van de machines. 
Bij SC Johnson worden schoon-
maakmiddelen voor het huis-
houden gemaakt en verpakt.

Vroeger was Martin al bezig met 
sleutelen aan brommers op de 
werft thuis. Hij zat op de MTS 
werktuigbouw en deed daarna 

MTS motorvoertuigen tech-
niek. Doordat hij iemand leerde 
kennen uit Nieuwkoop die een 
mooie auto had, de Ford Capri, 
werd zijn liefde voor deze auto 
geboren.

De Ford Capri werd gemaakt 
eind 1968 tot en met 1987. Hij 
wordt ook wel de Europese Ford 
Mustang genoemd. Deze ge-
zinscoupe kwam hier in Europa 
op de markt en werd geprezen 
om zijn sportieve uiterlijk en gro-
te motor.

Rond de leeftijd van 20/21 kocht 
Martin zijn eerste Ford Capri, 
een 2300 S, kobaltblauwe uit 
1982. Aan deze auto moest veel 
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gebeuren, onderhoud, sleute-
len, zo leerde Martin meer over 
de Ford Capri.

Hij werd lid van de Ford Capri 
Nederland club. Door vaker naar 
deze club te gaan, leerde hij 
meer over deze Ford en wilde hij 
ook deze gaan leren te restaure-
ren. In 1994 kocht hij zijn tweede 
Ford Capri een 2,8 I, in de kleur 
grijs. Na een jaar hierin gereden 
te hebben besloot hij deze he-
lemaal uit elkaar te halen. Toen 
begon het restaureren te weten: 
origineel plaatwerk, nieuw dash-
board, deurpanelen, stoelen en 
motorblok reviseren en herstel 
werkzaamheden.

Er worden door de Ford Capri 
club meetings/bijeenkomsten 
gehouden en 1 keer per jaar 
wordt er een Concours Élégan-
ce gehouden, dit houdt in dat 
de auto gejureerd wordt op al-
lerlei onderdelen en per onder-
deel zijn er prijzen te winnen. Er 
wordt gekeken of de auto origi-
neel of niet origineel is. De tech-
nische staat van de auto wordt 
uitvoerig onderzocht, alles gaat 
open. Orde en netheid, alles 
moet blinken, geen stof of vie-
zigheid (olie/smeer) mag aanwe-
zig zijn. Ook wordt er gekeken 

of het interieur netjes is, geen 
schade aan de bekleding etc.

Na het restaureren van de grij-
ze Capri in 1996 won Martin de 
tweede prijs in de Capri 3 cate-
gorie. Capri 1 zijn alle auto’s uit 
eind 1968 tot eind 1972. Capri 1,5 
zijn de auto’ s van eind 1972 tot 
eind 1973, deze hadden een klei-
ne facelift ondergaan vandaar 
de upgrade van 1 naar 1,5. Capri 2 
zijn uit 1974 tot eind 1977 en Ca-
pri 3 zijn alle auto’s die na 1978 
komen. De capri’s werden ge-
maakt tot aan 1987 in Engeland. 
In Duitsland waren ze eerder 
gestopt met produceren omdat 
er in dit land minder vraag was 
naar deze Ford. In de begin jaren 
70 was er een olie crisis en in die 
tijd werden er in de Capri’s klei-
nere motoren geplaatst, toen 
dit weer opgelost was, werden 
de grotere motoren er weer  in-
gezet.

Martin was al een aantal jaar ge-
interesseerd in een mooie Ford 
Capri uit 1969 en toen deze ein-
delijk te koop werd aangebo-
den, kocht Martin deze in 2005. 
Hij verkeerde in redelijke staat 
maar er moest nog wel wat las-
werkzaamheden gedaan wor-
den. Deze groen/zwarte auto is 

Een Passie voor de Ford Capri
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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

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.

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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hij aan het restaureren voor zijn 
vrouw en hij heeft zelfs het origi-
nele motorblok gevonden, want 
de motor van dit model liep niet 
goed, dus vandaar dat het oor-
spronkelijke motorblok eruit 
gehaald was. Hij vond het origi-
nele motorblok helemaal weg-
gestopt onder de modder. Alles 
moest uit elkaar, losgemaakt 
worden, ontroest  en helemaal 
opnieuw bewerkt worden voor-
dat alles weer terug in elkaar ge-
plaatst kon worden.

Thuis heeft Martin de beschik-
king over een sleutelruimte met 
werkplaats/brug zodat als hij 
tijd over heeft, naast zijn drukke 
baan en brandweer werkzaam-
heden, hij zich kan richten op 
zijn auto’s. Want in 2012 kocht hij 
zijn derde auto een RS 2600 een 
Topmodel uit 1973. Deze moet 
nog gerestaureerd worden maar 
is APK waardig. De benaming 
Topmodel is gegeven, omdat er 
door Ford geracet werd op cir-
cuits met dit type Ford Capri en 
de RS 2600 is het wegmodel van 
deze Ford.

Martin heeft over het restaure-
ren van de grijze Capri ongeveer 
1500 uur gedaan. Toen deze auto 
klaar was zijn Martin en Judith 

getrouwd en was deze auto de 
trouwauto. Natuurlijk bestuurde 
hij de auto zelf, met zijn trotse 
bruid naast hem.

Per week probeert hij zo’n 2 tot 
4 uur te werken aan een auto. 
De auto’s staan in de garage 
in een speciale tent waar je de 
auto zo in kan rijden en waar 
overdruk inzit waardoor het stof 
minimaal is. Zo zien de auto’s er 
ook na lang stilstaan nog schoon 
en glanzend uit.

Met zijn gezin gaat Martin 
graag naar georganiseerde bij-
eenkomsten, dit zijn dan week-
enden in verschillende landen 
waar allemaal Ford Capri’s naar 
toekomen, wel 250 tot 300 ver-
schillende Capri’s. Tijdens deze 
weekenden ontmoet je ten slot-
te gelijk gestemde en de sociale 
contacten die hierdoor ontstaan 
zijn erg fijn.

Martin, ik vond het heel interes-
sant om meer te weten te ko-
men over je hobby en liefde voor 
deze auto’s, bedankt.

Shirley Jasper-Veenswijk

Een Passie voor de Ford Capri
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Verslag van het Tentenkamp

Op vrijdag 30 juni om 16.00 uur 
kwamen er 50 kinderen naar de 
speeltuin voor het tentenkamp. 
De leiding en het activiteiten 
team stonden al te wachten,  
nadat de laatste spullen naar de 
tenten waren gebracht kon het 
kamp beginnen.  

Het thema was dit keer "de 
Aarlanderveense filmset" alles 
stond in het teken van film en tv. 
We begonnen met het versieren 
van een kroontje, tiara, stropdas 
of strik voor het galafeest. Na 
het eerste spel stond de patat-
kraam van Marie al klaar en kre-
gen we allemaal patat  met een 

snack en een ijsje toe.  Hierna 
verkleden voor het grote gala-
feest. De Aarlanderveense disco-
theek "Parasite" verzorgde deze 
avond belangeloos de muziek. 
Onze dank daarvoor. Ook was er 
security aanwezig want je weet 
het maar nooit met zoveel be-
langrijke gasten.  Er liep namelijk 
het hele kamp een paparazzi fo-
tograaf rond. 

Na het feest gingen de kinderen 
van groep 1 t/m 4 naar hun tent 
om te gaan slapen. Voor de ou-
dere kinderen stond er nog een 
"dropping" op het programma. 
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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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Met blinddoeken om werden ze 
in auto's ergens heen gebracht 
hier stond een vuurton klaar om 
een broodje te bakken met een 
knakworst. Bedankt "Keet". 

Hierna begon de terugtocht over 
een bruggetje met een trap over 
een hek en kwamen we terecht 
op de dijk. Hier kwamen we een 
aantal griezelige figuren en din-
gen tegen. 

Ook het weer zat niet mee, het 
regende ondertussen steeds 
harder. Daarom werd er be-
sloten om het avondspel maar 
over te slaan. Na dit nachtelijke  
avontuur waren de kinderen 
waarschijnlijk zo moe dat ze al-
lemaal hun tent in gingen en 
hebben geslapen. Dit hadden de 
nachtwachten nog nooit meege-
maakt. 

De volgende ochtend beginnen 
met ochtendgym en hierna een 
ontbijt. Om 10.00 uur begon de 
vossenjacht met allemaal filmfi-
guren die rondliepen op het dorp. 
Hierna lekker vrij spelen, spullen 
opruimen en kregen de kinderen 
nog een lekkere tosti en pizza-
tje. Nog een vragenspel en het  
kamplied oefenen. 

Om 13.45 uur kwamen de ouders 
hun kinderen weer halen, in het 
clubgebouw hebben we met z'n 
allen het lied gezongen en de fo-
to's bekeken. Nadat alle kinde-
ren een foto van het kamp kre-
gen gingen ze weer naar huis. 
Hier hebben de vrijwilligers de 
grote tent en alle partytenten 
weer opgeruimd en was er van 
het kamp niets meer te zien.

Verslag van het Tentenkamp

Speeltuin Nieuws

Op woensdag 13 september be-
ginnen we weer met knutselen 
in de speeltuin . Er zijn een aan-
tal dingen veranderd, voortaan 
beginnen we om 14.30 uur tot 
16.00 uur en de entree wordt 
€2,00 voor leden en € 2.50 voor 
niet leden. 

Op vrijdag 29 september is er 
weer een kinderbingo avond van 
18.30 uur tot 20.00 uur. Leden 
€2.50 en niet leden €3.00 hierbij 
inbegrepen 4 speelronden 1x 
drinken 1 snoepje en 1x chips.

Tot ziens het kinderactiviteiten 
team
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Jonge talenten van DSS op 
Grachtenfestival Amsterdam

Maar liefst 2 jonge talenten 
van DSS mochten dit jaar hun 
opwachting maken tijdens het 
Grachten festival in Amsterdam. 
Bij het Grachtenfestival begint 
alles met muziek. Jonge musici 
van over de hele wereld verras-
sen je met hun eigen muzikale 
verhaal. Met heel Amsterdam als 
prachtig decor. 

Trombonist  Pelle van Esch (15) 
speelde op vrijdag 18 augustus in 

de Westerkerk samen met orga-
nist Jos van der Kooy. Pelle won 
eerder dit jaar het Prinses Chris-
tina concours, en werd tijdens 
het Grachtenfestival genomi-
neerd voor de Bunschoten 'Jong 
Talent Prijs'.

Op zaterdag 19 augustus speel-
de trompettist Luca Vaneman 
(14) op het Kinderprinsengracht-
concert. Ook Luca uit Ter Aar 
mocht deelnemen aan het Prin-
ses Christinaconcours en bereik-
te het regionale concours in Rot-
terdam. 

Nieuws van DSS

Luca met Carolina Dijkhuizen
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Luca is recent aangenomen op 
de vooropleiding aan het Con-
servatorium en stond nu dus al 
op het prachtige podium dat in 
de Prinsengracht drijft. 

Luca trad op met musical ster 
Carolina Dijkhuizen. Naast Luca 
mochten ook de 10-jarige pianis-
te Anna Kuvshinov en 14-jarige 
Luna van Leeuwen  met “The 
Voice” sterren Pleun en Vin-
chenzo optreden. De muzikale 
leiding van het concert was in 
handen van arrangeur Edwin 
Schimscheimer en ze spelen met 
onder andere musici van het 
Jeugorkest Nederland. De pre-
sentatie is in handen van Yes-R.

Luca speelt in het fanfareorkest 
van DSS  dat ontzettend trots is 
op hun jonge talenten. De fami-
lie van Luca heeft zijn roots bij 
DSS. De opa was vroeger ook 
lid van de fanfare en komt nog 
steeds bij alle concerten luiste-
ren. Het kinderprinsengracht-
festival werd uitgezonden op TV 
NPOZapp om 18:05 uur en is onli-
ne terug te kijken op de website 
van AVROTROS.

Druk najaar DSS voor de boeg
Na de schoolvakantie beginnen 
bij DSS ook voor alle orkesten 

de repetities weer, en er staat 
meteen een vol najaar op het 
programma. 

De Mars- & Showband heeft bij 
het verschijnen van deze Belan-
genaar het eerste optreden al 
weer achter de rug, zij waren te 
gast bij het NK Polsstokversprin-
gen in Jaarsveld op 25 augustus. 
Verder zal de band optreden in 
Het Openluchtmuseum van Arn-
hem op 9 september tijdens het 
evenement 'Beleef het Landle-
ven' samen met het saxofoon-
kwartet en euphoium (koperen 
blaas instrument) kwartet. 

In de meest recente editie van 
dit blad staan 3 mooie protret-
ten van DSS'ers Wim Hijman, Ro-
win de Jong en Luuk Stigter. Ook 
staat Taptoe Alphen op 16 sep-
tember nog eens op de agenda. 
Het fanfareorkest maakt zich op 
voor het concours in de hoog-
ste afdeling op 12 november in 
Enschede en heeft daarvoor Try-
outs gepland op 14, 22, 29 okto-
ber en 5 november. 

Meer info over deze concerten 
vindt u in de komende edities 
van De Belangenaar. We zien u 
graag terug bij een van de optre-
dens.

Nieuws van DSS
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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 doorgeef stokje

Interview met Lennart Konijn

Vertel eens iets over jezelf:
Ik ben de trotse vader van 4 kin-
deren (Hannelore 10, Nathan 9, 
Christian 6, Marenthe 3) en ge-
trouwd met Angelique (wij zijn 
beide van 1981). Geboren en ge-
togen in Boskoop (7x in de sloot 
gevallen dan ben je officieel een 
Boskoper).

We wonen nu 5 jaar in Aarlander-
veen (sinds mei 2012) en voel me 
steeds meer Aarlandervener. Ik 
voel me hier thuis, vanwege de 
mooie mix van boeren, tuinders 
en buitenlui. We zijn kerkelijk be-
trokken en ik zit in het bestuur 

van de Nederlands Hervormde 
kerk en in de schoolraad, daar-
door hebben we snel veel men-
sen leren kennen.

Waar kennen we je verder mo-
gelijk van?
Van mijn eigen timmerman/aan-
nemersbedrijf.  Ik kom uit een 
kwekersfamilie maar ik ben altijd 
meer geweest van dingen ma-
ken en lekker creatief bezig zijn. 
Mijn opa was loodgieter en van 
hem heb ik veel gereedschap 
geërfd. Dit is me heel dierbaar. 
Op een bouwplaats wil nog wel 
eens gereedschap in iemand 
anders auto terecht komen, 
maar ik rust niet voordat ik zijn 
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gereedschap terug heb. Met de 
zaak gaat het goed. Ik heb 1 jon-
gen in dienst en verder huur ik in 
en werk ik met onderaannemers 
zodat ik flexibel ben als er meer /
minder werk is. 

Werk je veel in het dorp en wat 
voor werken doe je zoal? 
Er is een periode geweest dat ik 
het dorp bijna niet uitkwam en 
soms ben ik weer weken buiten 
het dorp. Wel is mijn werkgebied 
vooral rondom Alphen (circa 
70%). We houden ons vooral 
bezig met het verbouwen van 
woonhuizen. Ik vind het heel 
mooi om ambachtelijke schuren 
te bouwen en het verbouwen 
van een monumentaal pand 
maar vooral de afwisseling van 
werk spreekt me aan. Zo plaats 
ik de ene keer een heel klein 
raampje bij ‘tante Bep’, waar ik 
meer tijd aan de koffie en het so-
ciale contact kwijt ben dan het 
feitelijke werk. Een andere keer 
ben ik bezig met een enorme 
verbouwing met alle gedoe en 
complexiteit erbij.

Verder vind ik het mooi om 
klanten voor me te winnen. Ik 
hou echt van het contact met 
de klant. Mijn vrouw Angelique 
doet gelukkig de administratie 

want dat vind ik het minst leuk. 
Aan mijn vrouw heb ik ook te 
danken dat ik uiteindelijk alle 
papieren heb gehaald, want ik 
vond ons eigen huisje bouwen 
veel leuker dan studeren. Maar 
zij heeft wel goed er op geha-
merd dat ik, na mijn opleiding 
op de driestarcollege in Gouda, 
ook moest zorgen dat ik mijn uit-
voerdersopleiding bouw bij het 
Albeda-college af maakte.

Wat weten we nog niet van je?
Stiekem ben ik een fanatieke 
sporter. Ik was vroeger een ten-
nisser maar dat kwam er niet 
meer van. In mijn jeugd wilde ik 
prof volleyballer worden maar 
ik ben altijd te klein geweest (en 
gebleven :)

Ondanks dat heb ik het weer 
opgepakt en mijn inzet com-
penseert mijn lengte. Ik speel bij 
Castellum in Alphen en daar gaat 
het er fanatiek aan toe.  Ik moet 
toegeven dat ik slecht tegen 
mijn verlies kan maar verder is 
het een hele gemoedelijke sport. 
Dat merk je ook met het jaarlijk-
se volleybaltoernooi tijdens de 
kermis in Aarlanderveen. Daar 
doen we als familie met een 
team mee.

Het doorgeef stokje
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Hoe ziet een werkdag er uit?
Meestal half  zes/zes uur op. Om 
half zeven zijn de groothandels 
open, dus dan staan we zo no-
dig aan de deur om spullen op 
te halen. Vervolgens de hele dag 
op pad en meestal rond 6 uur 
thuis. Dan eten met en tijd voor 
kids en ’s avonds nog paar uur 
achter de computer voor admi-
nistratie en offertes en soms nog 
een werkbezoek of vergadering. 
Ik probeer zoveel mogelijk te 
voorkomen dat ik ’s avonds nog 
op karwei ben. 1x in de week ga 
ik een avond trainen en 1 avond 
een wedstrijd spelen. Op za-
terdag is er vaak nog wel wat 
kantoorwerk en er is altijd ge-
noeg rondom huis en in de tuin 
te doen. Ook is dit de dag voor 
familie klussen en rijden voor de 
sport van de kids. Zondags gaan 
we naar de kerk en verder is het 
een rustdag en tijd voor familie. 

Omschrijf Aarlanderveen
- Gemoedelijk: mensen groe-

ten elkaar en ook de kinde-
ren van groep 1 t/m 8 zeggen 
elkaar vrolijk gedag.

- Omkijken naar elkaar: snel 
sociale contacten, komt ook 
door de kerk en school.

- Sociaal: mensen kennen el-
kaar en zien naar elkaar om.

- Genietend: je ziet mensen 
echt van de natuur genieten, 
alleen de uilen die ’s nachts 
naar elkaar aan het krijsen 
zijn is in deze tijd iets minder 
genieten…

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?
Ik lees vaak dat er een tunnelbak 
moet komen, maar dat vind ik 
niet bij Aarlanderveen passen. 
Ik ben meer van de weg dusda-
nig aanpassen dat de snelheid 
er uit gaat en een systeem van 
signalering aanbrengen zodat 
je het ziet/hoort als er verkeer 
aan komt. Op deze wijze kan je 
de weg waarschijnlijk een stuk 
goedkoper ook veilig maken.

Wat mag er dan specifiek niet 
veranderen/wil je behouden:
Het dorp vind ik prima zo dus 
zou niet zoveel veranderen. De 
basisschool en speelfacilitei-
ten in ieder geval behouden en 
liever nog wat uitbreiden met 
bijvoorbeeld een klimbos, in en 
rondom school. Er kan gekeken 
worden of dit mogelijk is tussen 
de provinciale weg en Jacob van 
Damstraat.

Het doorgeef stokje
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Waar ben je het meest trots op?
Tjonge wat een moeilijke 
vraag….. Natuurlijk ben ik hart-
stikke blij met ons zelf verbouw-
de huis maar veel trotser ben 
ik op mijn vrouw. Dat ze het al 
bijna 12.5 jaar met me uit houdt 
is echt hartstikke knap, want ik 
ben best wel eigenwijs. Daar-
naast werk ik veel dus thuis en 
met de kinderen komt er veel op 
haar terecht.

Je kreeg het doorgeefstokje 
met de vraag: 
Hij heeft ooit gezegd dat hij de 
belangrijkste man van Aarlan-
derveen wilde worden. 

“Hoe staat het daar mee Len-
nart”?
Zoals het er nu staat is het wat 
uit zijn verband getrokken, want 
het was een beetje in de trant 
van “joh het is hier zo’n mooi 
dorp en zulke lieve mensen die 
zo naar elkaar omkijken dat 
ik daar wel burgemeester van 
wilde worden, want dan heb je 
nooit gedoe.

Ik help graag mensen zowel op 
school als in de kerk en dat doe 
ik belangeloos, dus ik wil liever 
belangrijke dingen doen dan 
belangrijk zijn. Ik zou als burge-

meester dan ook Aarlanderveen 
als zelfstandige gemeente of in 
ieder geval met een eigen be-
stuur willen. Dan denk ik bijvoor-
beeld aan de Oranjevereniging 
of Belangenvereniging.

Aan wie geef jij het stokje door 
en met welke vraag?
Sascha Prins (nieuwe bewoners 
in het voormalige huis van Sel-
lier aan het Noordeinde… ). Hij 
heeft laatst een enorme trekker 
gekocht voor dat kleine stukje 
gras. Dus ik ben benieuwd Sa-
scha: “Ga je een loonwerkers-
bedrijf starten ofzo?” En ik ben 
gewoon nieuwsgierig want het 
is zo’n mooi ding, wat van al-
les kan. Oftewel, volgende keer 
gaat het waarschijnlijk over ‘toys 
for boys’

Het doorgeef stokje
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Van Abong Mbang naar Aarlanderveen

Poldertocht – zaterdag 30 sep-
tember 2017

Mogelijk heb je nog nooit van 
deze namen gehoord. Abong 
Mbang is een dorp in Oost-Ka-
meroen. Een plek waar ik begin 
dit jaar kennis mee maakte. Voor 
Stichting Kinderen van Abong 
Mbang verbleef ik er een week. 
Samen met andere betrokke-
nen bezocht ik er scholen en ge-
zondheidsposten die we met de 
stichting ondersteunen. Met als 
doel het perspectief van kinde-
ren en jongeren te verbeteren. 
De inzet en bevlogenheid die on-
derwijzers, verpleegkundigen en 
artsen daar aan de dag legden, 
maakten grote indruk. Het wa-
ren mijn eerste voetstappen in 
Afrika. Een bijzondere ervaring.

Aarlanderveen is een dorp in 
het Zuid-Hollandse Groene Hart. 
In deze omgeving heb ik al vele 
voetstappen gezet. Ik ben opge-
groeid in het gebied. Een prach-
tig veenweidegebied, nabij de 
Nieuwkoopse Plassen. Het dorp 
heeft bovendien iets unieks: de 
molenviergang Aarlanderveen, 
de enige nog werkende molen-
viergang ter wereld. Het houdt 
het water in de polder op peil. 

Een polder waar je prachtig kunt 
wandelen op uitgezette routes 
langs de molens.

Graag nodig ik je uit om samen 
met mij voetstappen te zetten 
in deze polder. Met onze geza-
menlijke voetstappen wil ik geld 
inzamelen voor Abong Mbang. 
Voor een gift van 20 euro beloof 
ik jou een bijzondere ervaring in 
de polder van Aarlanderveen. 
Een geheel verzorgde middag 
die start met een lunch en ons 
verhaal over Abong Mbang. Ver-
volgens wandelen we de polder 
in en brengen onderweg een 
uniek bezoek (ca 45 min.) aan 
een van de molens, inclusief des-
kundige uitleg van de molenaar. 
Zo maak je in een middag kennis 
met twee verschillende werel-
den; die van Abong Mbang en 
die van Aarlanderveen.

Kom zaterdag 30 september 
ook naar het Groene Hart voor 
een ontspannen en informatie-
ve middag en steun met jouw 
voetstappen door de polder 
Stichting Kinderen van Abong 
Mbang.
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Programma: 
12.00 uur Ontvangst met lunch bij Wim en Cora’s schaapsfarm 12.45 

uur Het verhaal van Abong Mbang; direct betrokkenen van 
de Stichting Kinderen van Abong Mbang vertellen over hun 
ervaringen met projecten die scholen en gezondheidspos-
ten ondersteunen in Oost-Kameroen. 

13.15 uur Start polderwandeling (ca. 9 km) (wandeling van 3 km is 
ook een optie) 

15.30 uur Het verhaal van Molenviergang Aarlanderveen: bezoek aan 
molen met rondleiding en toelichting door de molenaar 
(ca. 45 minuten). 

16.30 uur Finish polderwandeling bij Wim en Cora’s schaapsfarm

Praktische informatie:
Wanneer: 
zaterdag 30 september, 
12.00 – 16.30 uur

Start en finish: 
Wim en Cora’s schaaps-
farm, Kerkvaartsweg 65, 
2445 AC Aarlanderveen

Wandelafstand: 
9 of 3 kilometer

Deelnamekosten: 
Een gift van 20 euro. Hiervoor krijg je een lunch, koffie/thee/fris, wan-
deltocht en bezoek/rondleiding aan molen. De gift komt volledig ten 
goede aan Stichting Kinderen van Abong Mbang. Meer geven mag 
natuurlijk ook.

Organisatie: 
Paul Splinter (Stichting Kinderen van Abong Mbang) en
Bert Splinter (Stichting Molenviergang Aarlanderveen).

Van Abong Mbang naar Aarlanderveen
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Aanmelden: Meld je aan door een e-mail te sturen aan paul.splinter@
hotmail.com o.v.v. naam deelnemer en afstand 3 of 9 km. Jouw gift 
kan contant worden gedaan op 30 september of voor 30 september 
worden overgemaakt naar NL 70 INGB 0005141894 tnv Kinderen van 
Abong Mbang, Icaruslaan 52, 5631 LG Eindhoven, o.v.v. Poldertocht 
30 september.

Meer informatie: Voor meer informatie over de poldertocht kun je 
contact opnemen met Paul Splinter, 06-31001314, paul.splinter@hot-
mail.com

Over Stichting Kinderen van Abong Mbang
De stichting ondersteunt scholen en gezondheidsposten met als doel 
het perspectief van kinderen in Oost-Kameroen te verbeteren. 

Kijk op www.kinderenvanabongmbang.nl

Kijk voor informatie over Molenviergang Aarlanderveen op www.mo-
lenviergangaarlanderveen.nl

Van Abong Mbang naar Aarlanderveen
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Poes vermist

Beste dorpsbewoners,
Wij hebben al 3 weken onze kat 
niet meer gezien.

Zo herkent u onze poes:
Een grijs /zwart gestreepte poes 
van ongeveer 2 jaar oud met 4 
witte voetjes en een wit bekje.

Als U hem toevallig heeft gevon-
den of gezien dan horen wij het 
graag!

Mvr van der Veldt
Dorpsstraat 4 
0172 571154
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Nieuwe RT-praktijk opent deuren

Hulp bij leerproblemen in Aar-
landerveen

In Aarlanderveen is een nieuwe 
praktijk geopend voor hulp bij 
leerproblemen voor kinderen 
uit alle groepen van het basis-
onderwijs. Vanuit haar nieuwe 
praktijk RT Groene Hart bedient 
remedial teacher Charlotte Hal 
de hele regio.

‘Als remedial teacher help ik kin-
deren bij een achterstand op het 

gebied van spelling, lezen, woor-
denschat en rekening,’ vertelt 
Charlotte Hal (36). ‘Het is niet 
zomaar bijles, remedial teaching 
betekent ‘herstellend leren’ en is 
een gespecialiseerde en profes-
sionele vorm van begeleiding.’ 

RT Groene Hart is de eerste 
praktijk in het dorp die op het 
onderwijskundige vlak actief 
is. ‘Ik werk al sinds 2003 in het 
basisonderwijs en sinds 2011 op 
een basisschool als RT’er. Hier-
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voor heb ik een speciale oplei-
ding gevolgd, en ik ben lid van 
de Landelijke Beroepsvereniging 
Remedial Teachers,’ vertelt ze.

Vrijblijvend
De nieuwe praktijk RT Groene 
Hart ondersteunt kinderen in 
de hele regio. ‘Mijn werkgebied 
strekt zich uit van Alphen aan 
den Rijn tot Ter Aar, Nieuwkoop, 
Noorden, Langeraar, Korteraar, 
Bodegraven, Zwammerdam en 
natuurlijk Aarlanderveen.’ 

Het eerste intakegesprek is vrij-
blijvend. ‘Het intakegesprek 
kan telefonisch of in de praktijk 
plaatsvinden en kost niets. Voor 
meer informatie over de werk-
wijze kunnen ouders een kijkje 
nemen op mijn website www.
rtgroenehart.nl. 

Telefonisch ben ik bereikbaar op 
06-33157688.’

Nieuwe RT-praktijk opent deuren
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Naar aanleiding van de tragische 
verdrinkingen van jonge kinde-
ren in onze omgeving de afge-
lopen tijd, hebben de bewoners 
aan de Dokter van der Windhof 
met elkaar een hek geplaatst zo-
dat kleinere kinderen niet meer 

richting de ringsloot of Ka kun-
nen gaan. 

Per slot van rekening, veiligheid 
gaat voor alles en zeker op dit 
hofje waar veel jonge kinderen 
lekker buiten spelen.

Veiligheid voor alles

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51   2461 GC  Ter Aar   Telefoon 0172 - 603787
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Dankbetuiging
Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik iedereen bedan-
ken voor de vele blijken van medeleven gedurende het ziekenhuisver-
blijf en na het overlijden van mijn man Koos Valentijn.
Dat hij voor zoveel mensen iets heeft betekend, steunt ons in het ver-
werken van het verdriet.

Corry Valentijn

Cursus bloemschikken
Groei & Bloei Alphen a/d Rijn en omstreken organiseert vanaf woens-
dag 13 september een cursus bloemschikken voor beginners onder 
leiding van Mariska van Vliet.

De najaarscursus vindt 1 maal per maand plaats bij Moes & Tuin Al-
phen a/d Rijn.  
Aanmelden via www.alphen.groei.nl  info telefoon 0172 444100.

Creatieve  inloop dagen
Na de  geslaagde creatieve handwerk dagen in februari 2017 gaan we 
nu op 28, 29 en 30 September 2017 de creatieve inloop dagen organi-
seren. 

Een ieder is dan van 10:00 tot 16;00 welkom op het Zuideinde nr. 28 te 
Aarlanderveen. Op hoeve de Pater. We zijn weer druk bezig geweest 
met: hand letteren, haken / breien etcetera. Dus laat u verrassen. 

Hartelijke groet van de creatieve BUREN  rond Zuideinde 28

Op 23 augustus is ons oud bestuurslid en voorzitter Willem Davelaar 
overleden, 61 jaar oud. Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe.

Belangenvereniging Aarlanderveen.

Ingezonden Berichten
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Op 23 augustus is Willem Davelaar, een voor (bijna) iedereen beken-
de Aarlandervener overleden. Een man met vele kwaliteiten én een 
groot hart voor alle kinderen, op school en in de speeltuin. Vele jaren 
kwam hij aan het begin van de decembermaand, op vaak ludieke wijze 
de kinderen van Aarlanderveen verblijden. Hij maakte op zijn eigen 
gevatte manier een feest van deze dagen! De Viergang en de Buurt en 
Speeltuinvereniging hebben dit altijd heel erg gewaardeerd. Helaas 
kwam hier een einde aan. We gaan je missen Willem, nogmaals onze 
dank. 

Adieu!

Namens alle kinderen, vrijwilligers en medewerkers van basisschool De 
Viergang & Buurt en Speeltuinvereniging Aarlanderveen

Monumentendag zaterdag 9 september
Het Thema is  ” Boeren, Burgers, Buitenlui “
Er is van alles te bezichtigen in ons mooie dorpje Aarlanderveen. Zo is 
ook de molenviergang  te bezoeken. Molen 1-2-3 zijn de molenerven 
open, en zal de molenaar uitleg geven. Molen 4 aan de Kerkvaartsweg 
is ook binnen te bezichtigen van 10.00 uur tot 16.00 uur. U kunt ook 
onze site bekijken: www.molenviergangaarlanderveen.nl 

Ook zijn er Kerken  open van 11 tot 15.00. Waar o.a. klederdracht, 
hoeden tentoonstelling en een verkoop  in de “Jeugd haven” van 
het “eboo” KENIA project van mevrouw Dijkema. Er wordt een his-
torische wandeling georganiseerd deze wordt begeleid door een oud 
Aarlandervener tussen 13:00 en 14:00 uur en kunt u verzamelen bij de 
herv. Kerk.  

En zeker ontbreekt de koffie/ thee en limonade met wat lekkers niet.

Met vriendelijke groeten,  de organisatie ”Monumentendag”

Ingezonden Berichten
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Woord zoeker
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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
- vacature -  IT/redactie 
Jordi Wijfje   Woonbeleid - 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


