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Sacha een ‘nieuwe’ inwoner
Met Marit een stel 

Via internet gaan ondernemen
Jullie lezen het verder wel.

Een ‘Oldtimer’ toneelstuk in de maak
Koop nu kaarten, in januari is het raak.

De eerste Hollandse hap was een succes,
Samen koken en eten, dus geen kookles.

Muziekonderwijs bij de viergang
Dankzij uw boodschappen muziek en zang.

Klompen bij het zwaluwnest
Hollands Glorie op zijn best.



Oktober 2017 3

In deze Belangenaar o.a.

Een avondje uit met

“Oldtimers”weer in 
de startblokken!

Doe een bod

Dienstenveiling DSS

Het doorgeef stokje

Een interview met Sacha Prins

Lekker!

De eerste avond van
Samen eten
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Verhuur van hydrolische kranen,
grondkiepers en -dumpers, minigravers,

vervoer met eigen vrachtwagens en diep-
laders, slootreiniging

Hogedijk 8a
2445 BC Aarlanderveen

Tel.: 0172 - 57 1327
Mob.: 06 - 54 267 761

AANNEMERS-, LOON- EN VERHUURBEDRIJF

Oostkanaalweg 5b
2445 BA Aarlanderveen

+31(0)172-473 841
+31(0)172-475 773

info@aardam.nl
www.aardam.nl

	  

	  

	  

 

 

Hollandse kaas 
Buitenlandse kaasjes 

Relatiegeschenken 
Cadeaubonnen 

Kwaliteit, vers en voordelig 

Kaashandel D. Lok 

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! 

Van der Leeplein 8 – Aarlanderveen – 0172 573055 – dik-lok@hotmail.com 

 

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51   2461 GC  Ter Aar   Telefoon 0172 - 603787
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Maandag 9 oktober
Griepprik, meer info in deze 
Belangenaar

Maandag 16 en 30 oktober
Klaverjassen bij de speeltuin, 
19:30 uur

Dinsdag 17 oktober
W.L.T.O. klaverjassen bij Studio 
Oosterman. Aanvang 20.00 uur

Vrijdag 13 oktober
Griepprik bij de huisarts tussen 
14:00-17:00 uur

Vrijdag 20 oktober
Klaverjascompetitie Spinmill, 
20:00 uur

Zondag 22 oktober
Koppelklaverjassen met buffet
bij Studio Oosterman.
Aanvang; 15.30 uur
Info/aanmelden; 06-25118163

Zaterdag 28 oktober
Viswedstrijd, meer info in deze 
Belangenaar 

Diensten-veiling, Dorpshuis 
Aarlanderveen 20:00 uur

Zondag 29 oktober
Try-out fanfare ism Castellum 
koor, Parktheater

Vrijdag 3 november
17:30u Samen kokkerellen, 
samen eten

Ophaaldagen oud papier:
Woensdag 11 oktober
Woensdag 25 oktober
Woensdag 8 november

Bestuursvergadering
Maandag 16 oktober

Redactievergadering
Woensdag 25 oktober

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 4 november

Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 23 oktober

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

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen

Agenda
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TRACTOR-LOONBEDRIJF
L.A. VAN DOLDER

Takkenversnipperaar.
Onderhoud en maaien van sportvelden.
Handel in zwarte grond, zand en grind.

Dorpsstraat 94
2445 AP Aarlanderveen

Tel.: 0172-57 1608
Mob.: 06-204 379 73

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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De griepprik 2017
In oktober is het weer tijd voor 
de griepprik.

Patiënten met een verhoogd risi-
co zullen een persoonlijke uitno-
diging krijgen voor het speciale 
avondspreekuur  op maandag 9 
oktober a.s. van 18.30 tot 20.30 
uur. Patiënten die op 9 oktober 
niet naar het avondspreekuur 
kunnen komen bieden wij een 
tweede mogelijkheid om voor 
de griepprik langs te komen op 
vrijdagmiddag 13 oktober van 
14.00-17.00 uur, u hoeft hiervoor 
niet eerst met de praktijk te bel-
len.

De griepprikcampagne kost ons 
ieder jaar veel tijd. Wij verzoe-

ken u daarom zoveel mogelijk 
gebruik te maken van het speci-
ale spreekuur en zo min mogelijk 
met de praktijk te bellen om een 
andere afspraak te maken. Hier-
door kunnen wij het gewone 
spreekuur overdag zo goed mo-
gelijk laten doorgaan en de tele-
fonische bereikbaarheid waar-
borgen. Op de site www.rivm.nl/
griepprik kunt u de laatste ont-
wikkelingen volgen en antwoord 
vinden op uw vragen. 

Frans van der Kooij en medewer-
kers.
Voor overige informatie: 
www.aarlanderveen.praktijkinfo.
nl

Bericht van onze Huisarts

Initiatief speelbos Aarlander-
veen.
Een aantal maanden geleden is 
de vraag gesteld of ‘ons’ bos, de 
groenstrook naast de Jacob van 
Damstraat een speelbos voor 
kinderen kon worden. Navraag 
bij de provincie, de eigenaar van 
de grond, was direct nee. Kinde-
ren mogen niet zo dicht bij de 
N231 spelen. Terecht.

In gesprek met de provincie aan-
gegeven dat we dit niet zomaar 
willen:
• Er spelen al kinderen in de 

groenstrook, als ze er spelen 
willen we dat het zo veilig mo-
gelijk is

• De groenstrook en de par-
keerplaats aan de N231 is een 
ideale plek om diefstallen te 
plegen aan de Jacob van de 

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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Van de bestuurstafel

Damstraat. De vluchtroute is 
ideaal

• De school en het kinderdag-
verblijf zouden leerzame ac-
tiviteiten in het bos kunnen 
houden, mits het veilig is 

Inmiddels hebben we het eerste 
antwoord van de provincie:
vanuit de wegbeheerders van 
de Provincie Zuid-Holland heb-
ben wij geen bezwaar tegen een 
speelbos op de door u opgegeven 
locatie aan de N231.

We zijn erg blij met deze ontwik-
keling. We zijn er nog niet, de 
volgende stappen moeten nog 
gezet worden:
• Aan welke eisen moeten wij 

ons gaan houden, denk hierbij 
aan wat voor soort hek moet 
er geplaatst worden.

• Wie blijft de eigenaar van de 
grond en wie zorgt voor het 
onderhoud

We hopen en streven er naar 
om voor de komende zomer een 
speelbos te hebben in Aarlan-
derveen.

Wonen
Op 14 september jongstleden 
heeft voorzitter Herman de Jong 
namens de Belangenvereniging 
gesproken in de raadsvergade-
ring op het gemeentehuis in Al-

phen aan den Rijn. Tijdens het 
pleidooi aangegeven dat er niet 
alleen naar Alphen aan den Rijn 
gekeken moet worden met be-
trekking tot woningbouw maar 
ook naar de dorpen, voor ons 
Aarlanderveen. Dit is positief op-
gepakt.

In gesprekken met de gemeente 
hierna wordt gekeken welke op-
lossingen we kunnen bedenken. 
Waar kunnen we starterswo-
ningen, eengezinswoningen en 
doorstroomwoningen creëren 
zonder het dorp zijn glans te la-
ten verliezen. Ons doel 5-7 wo-
ningen per jaar halen we op dit 
moment niet. Om onder andere 
de school en de verenigingen in 
stand te houden zijn deze nodig.
 
N231
Vanaf februari gaat de N231 in 
groot onderhoud. Bruggen en 
kunstwerken worden vervan-
gen. 26 september zijn we bijge-
praat door de provincie en door 
de projectleiders. De provincie 
gaat ons de komende maanden 
nog een paar keer voorzien van 
informatie. Er komt een stuk in 
de Belangenaar en ze organise-
ren weer een informatieavond.

Bestuur BVA
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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

www.hagoortinstallatie.nl Mobiel     06-54 61 27 81
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Samen eten

Op vrijdag 1 september jl. waren 
wij uitgenodigd om in het Dorps-
huis een hapje mee te eten.

Vrijwilligers van het pro-
ject samen kokkerellen, 
samen eten hadden een 
heerlijke Hollandse maal-
tijd klaargemaakt. Wij 
mochten ook proeven 
van de inzet en het en-
thousiasme van de ver-
schillende vrijwilligers.

Samen kokkerellen, sa-
men eten vindt plaats 
iedere eerste vrijdag van 
de maand. We eten om 
17:30, dus wees op tijd 
binnen. 

Pauline Kortmann en Irma 
Scheen,
Assistentes Frans van der Kooij



12 Oktober 2017

“Oldtimers”weer in de startblokken!

Met ingang van September be-
gint voor de club ook weer het 
nieuwe  toneel seizoen. De lees-
commissie heeft haar keuze 
gemaakt wat er  gespeeld gaat 
worden. Op de leesavond wordt 
het stuk gepresenteerd en dan 
wordt er beslist of het stuk ook 
gespeeld zal gaan worden, want 
iedereen moet er achter staan.

Vaak moeten er nog kleine cor-
recties worden aangebracht, 
maar het stuk moet toch tijdens 
de repetitie periode gaan groei-
en! En met de inbreng van alle 

spelers wordt goed rekening ge-
houden! Want toneelspelen doe 
je met zijn allen!

Over het stuk zelf zullen we nog 
niet al te veel uit de school klap-
pen, maar één ding staat vast, 
ze gaan er weer helemaal voor 
en zullen alles uit de toneelkast 
trekken om er weer een echt 
“Oldtimer“ stuk van te maken!

Voor onze trouwe bezoekers 
volgen hier alvast de speeldata 
Er zijn 4 voorstellingen gepland 
in het Dorpshuis, de thuisbasis 
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van de “Oldtimers”.   

De première is op: zaterdag 20 
januari
2e uitvoering op: zaterdag 17 fe-
bruari
3e (matinee) op zondag 18 fe-
bruari aanvang 14.00 uur
4e en laatste uitvoering op: za-
terdag 10 maart 

De repetities zijn inmiddels be-

gonnen, de rollen zijn verdeeld 
en het resultaat kunt u komen 
bekijken op een van de voorstel-
lingen. Wij zullen u weer graag 
zien komen!

De kaarten zijn alvast weer te 
bestellen bij: Rein Kempen 
tel 0172571030 of e mail: 
reinkempen@hotmail.com

“Oldtimers”weer in de startblokken!

Bent u die Sportieve Veertig-Plusser?

U voelt zich eigenlijk aangespro-
ken maar toch komt het er niet 
van!! Velen willen graag hun li-
chaam goed onderhouden door 
sportief bezig te zijn.  Stijve be-
nen, stijve rug hebben regelma-
tige training nodig om soepel te 
blijven. En wat is er dan leuker 
om dat op een recreatieve ma-
nier in te vullen. 

Spinmill, een kleine en gezellige  
tafeltennisvereniging in Aarlan-
derveen  gaat u in de maanden 
oktober en november op de 
donderdagavonden de vrijblij-
vende gelegenheid geven heer-
lijk met andere recreanten  “een 
balletje te slaan”. In de sportzaal 
zijn voldoende tafels beschik-

baar om de benen de armen de 
rug en het reactievermogen in 
een betere conditie te brengen. 
Even gezellig napraten is ook 
mogelijk.  Niets moet als je je er 
maar goed bij voelt. De ervaring 
leert dat als je eenmaal over de 
drempel bent je voortaan uitkijkt 
naar het avondje sporten. We 
hebben de gymzaal aan de Aar-
landerveenseweg elke donder-
dagavond tot onze beschikking. 
Een uitdaging voor mannen en 
vrouwen! Bij deze bent u uitge-
nodigd. 

Wilt u komen, bel dan vooraf 
even naar Theo Zwanenburg tel 
0172 603550 of Sjaak Leliveld 
0172 573672.



14 Oktober 2017

Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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De Viergang en de sponsoractie Jumbo

Ook dit schooljaar doen wij als 
school weer mee met de spon-
soractie die de Jumbo in Nieuw-
koop organiseert.

Hoe werkt de actie?

Van woensdag 13 september t/m 
dinsdag 24 oktober ontvangt u 
bij elke 15 euro aan boodschap-
pen én bij diverse actieproduc-
ten een sponsorvoucher. Op 
deze voucher staat een unieke 
code, welke u kunt activeren op 
de volgende website:
www.jumbonieuwkoop.nl/do-
neer

Elke voucher vertegenwoor-
digt een waarde tot maximaal € 
25,00. Deze waarde kunt u via 
de website doneren aan onze 
school: Aarlanderveens basis-
school De Viergang!

Wat is ons doel dit schooljaar?
Op De Viergang willen we het 
muziekonderwijs een impuls 
geven, omdat muziekonderwijs 
zoveel kansen en mogelijkhe-
den biedt voor leerlingen en 
leerkrachten. Vanuit de visie dat 
naast, of eigenlijk t.b.v. het leren 
van kinderen, het belangrijk is 
dat kinderen gestimuleerd moe-
ten worden in creativiteit, willen 

wij meer belang hechten aan het 
aanbod van kunst en cultuur in 
het onderwijs. Muziekonderwijs 
wordt voor ons de belangrijkste 
pijler. Wij zullen hiervoor in sa-
menwerking met de muziekver-
eniging DSS diverse muziekles-
sen verzorgen. 

Daarnaast willen we, via deze 
sponsoractie, graag sparen voor 
een leuke, muzikale activiteit 
met de hele school, zoals bij-
voorbeeld een muzikale work-
shop met alle kinderen, uitmon-
dend in een voorstelling voor de 
ouders en andere belangstellen-
den. Wij hopen op een mooie op-
brengst: helpt u ons mee?

Als u wel vouchers heeft gekre-
gen, maar niet zelf wilt inloggen, 
kunt u de vouchers ook inleveren 
in de speciale bus die hiervoor 
klaarstaat op school. De actie 
duurt t/m dinsdag 24 oktober. 

U doet toch ook mee?
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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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Klaverjas-competitie Spinmill

Op vrijdag 8 september is tafel-
tennisvereniging Spinmill weer 
met deze gezellige competitie 
begonnen, waarbij alle kaart-
liefhebbers uit Aarlanderveen 
en omgeving van harte welkom 
zijn, in het sfeervolle voorhuis bij 
Studio Oosterman. 

De gehele klaverjas-competitie 
omvat dit seizoen 16 kaartavon-
den, waarvan de komende data 
zijn: vrijdagavond 6 en 20 okto-

ber, 3 en 17 november, 1 en 15 
december, 12 en 26 januari, 9 en 
23 februari, 9 en 23 maart, 6 en 
20 april.

De spelwijze is weer “Rotter-
dams”, en de aanvangstijd is om 
20.00 uur.

Natuurlijk kun je ook een en-
kel keertje meedoen, want per 
avond zijn er fraaie prijzen te 
winnen.

Hallo dartfans

Het is al weer een tijdje geleden 
dat er een stukje over ons dart 
clubje in de Belangenaar stond. 
Het stukje was prima maar de 
respons helaas een beetje min-
der. Dus proberen we het nog 
een keer.

We zijn op zoek naar mensen die 
graag een keer  een pijltje willen 
gooien. Niet in competitiever-
band maar gezellig een avondje 
darten.

Ik ben bezig onderling met de 
leden die we hebben wat op te 

zetten in onderlinge wedstrijd-
jes. Twee tegen twee koppelen 
dus.

Dus laat wat van je horen je bent 
van harte welkom je wordt geen 
lid van een vereniging, gewoon 
leuk gooien drankje en vooral 
veel plezier.

Laat even weten of je interesse 
hebt.

Groetjes Jan Poelwijk 
Te bereiken via 0628891432 of 
poelwijkjan @gmail.com



18 Oktober 2017

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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Collecte KWF Kankerbestrijding 2017

De collecte voor KWF Kankerbe-
strijding, gehouden in de week 
van 3 t/m 9 september 2017, 
heeft in Aarlanderveen dit jaar 
een mooi bedrag van €1210.69 
opgebracht.

Na mij 29 jaar ingezet te heb-
ben voor de collecte van KWF is 
Linda van der Voorn bereid deze 
taak over te nemen. 

Zij zal met haar enthousiasme en 
inzet deze taak zeker goed gaan 
vervullen.

Ik wens haar hier-
bij veel succes.

Dit jaar was er 
een primeur in 
Aar landerveen; 
Linda mocht met 
de eerste pinbus 
op pad.Deze werd 
goed ontvangen 
en ongeveer een 
derde van haar 
wijk pinde met de 
bus. Dit zal zeker 
in toekomst meer 
gaan gebeuren. 

Alle collectanten, 
sommige zijn al ja-
renlang langs uw 
deur gegaan, be-

dank ik hartelijk voor hun inzet. 

Bij de mensen waar de vlag 
mocht hangen, hartelijk dank 
daarvoor.

Dorpsgenoten bedankt voor de 
jarenlange bijdrages en ik hoop 
dat u allen dit goede doel blijft 
steunen in de toekomst.

Namens de organisatie,
Evelien van Dolder
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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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Door het stukje in de Belange-
naar over de klompenwinkel 
“Het Klompje” die sinds kort in 
Aarlanderveen gevestigd is, be-
sloten Kees en Margreet Wou-
denberg van “Het Zwaluwnest” 
dat het erg leuk zou zijn om voor 
aan de weg bij het bord van “Het 
Zwaluwnest” grote klompen te 
plaatsen zodat fietsers, wande-
laars etcetera leuke foto’s kun-
nen maken met de grote klom-
pen. 

De klompen zijn bijna 1 meter 
groot. 

Dit was natuurlijk een mooie 
opdracht voor de familie Mou-
rits van de klompenwinkel. En 
op vrijdagmiddag 29 september 
werden deze klompen afgele-
verd bij Het Zwaluwnest. 

We hopen dat veel mensen hun 
fotomoment pakken op deze 
mooie plek.

Bijzondere klompen bij het Zwaluwnest
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info@rsaccountants.nl
www.rsaccountants.nl

0172-612210
2411 NZ Bodgraven

Tjalk 44
RijnStreek

ACCOUNTANTS &
BELASTINGADVISEURS

Gewoon goed
geadviseerd
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Succesvolle taptoe Mars en 
Showband

Op zaterdag 16 september was 
de Mars & Showband in combi-
natie met Con Brio weer te zien 
op Taptoe Alphen. In de korte 
periode na de zomervakantie is 
de show die eerder al succesvol 
werd uitgevoerd tijdens het Ju-
bileumweekend van DSS in Juni 
opnieuw uitgevoerd, en met 
succes. Beide orkesten gaan nu 
het winterseizoen in, wat tradi-
tioneel betekent het instuderen 
van nieuwe muziek en diverse 
sinterklaasoptochten. 

Halverwege november start bij 
DSS ook de nieuwe instructeur. 

Deze krijgt de taak om ook de sa-
menwerking met de vereniging 
uit Alphen verder door te zetten 
en uit te bouwen. Beide orkes-
ten vullen elkaar goed aan en de 
komende maanden zal er dan 
ook elke dinsdag samen gerepe-
teerd worden in Aarlanderveen. 
De eerstvolgende gezamenlijke 
projecten zijn waarschijnlijk car-
navalsoptochten in Duitsland en 
Koningsdag, richting het voor-
jaar willen de bands de show 
nog een aantal keer uitvoeren 
op taptoes in de regio.

Fanfare zet stappen richting 
concours
De fanfare heeft zondag 24 sep-
tember het spits afgebeten rich-

Nieuws van DSS
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ting het concours in Enschede 
op 12 november. Voor het eerst 
werd in Studio oosterman het 
complete concertprogramma 
gespeeld inclusief het nieuw 
gecomponeerde werk van Rob 
Goorhuis. Met nog 4 try-outs 
voor de boeg gaat het orkest 
een drukke tijd tegemoet. De 
komende try outs zijn op 14 ok-
tober in Portugaal en op 22 ok-
tober in Rotterdam. Het orkest 
sluit de voorbereiding af met 2 
concerten in Het Parktheater op 
29 oktober (i.s.m. Het Castellum-
koor) en op 5 november. Voor 
beide concerten zijn nog kaar-
ten, verkrijgbaar via leden of aan 
de zaal of via info@doorsamen-
werkingsterk.nl 

Dienstenveiling DSS 
Op 28 oktober, na jaren van af-

wezigheid, organiseert Muziek-
vereniging DSS uit Aarlander-
veen, weer een veiling. 

Waren het vroeger in een volge-
pakte Spinmill-hal (toen stond 
ie er nog) vooral goederen die 
per opbod verkocht werden, 
op deze nieuwe veiling gaan we 
vooral diensten aanbieden. Dat 
zijn uiteraard diensten die onze 
eigen leden en vrienden leveren, 
maar bedrijven uit het dorp en 
de regio zullen mooie, bijzonde-
re en speciale diensten aanbie-
den. 

Bij aanvang van de avond krijgt 
iedereen een kopje koffie met 
vlaai, waarna onder leiding van 
veilingmeester Dick Janmaat alle 
diensten aan de man gebracht 
zullen worden. 

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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Dus altijd al eens een pyama-ont-
bijt in een boomgaard willen 
hebben, willen schieten op een 
schietbaan of boven Aarlander-
veen willen Skygliden? Dan heb 
je 28 oktober de kans om je slag 
te slaan.

Gekochte diensten kunnen zo-
wel contant als per pin worden 
afgerekend.

Voorafgaand aan de veiling zal 
de kavellijst met uitnodiging ook 
nog huis-aan-huis in het dorp 
worden verspreidt. Als je zelf 
een leuke dienst aan wilt bieden 

waar je de club mee kan steu-
nen, mail dan je idee naar e.hij-
man@casema.nl. Diverse Aarlan-
derveners en Aarlanderveense 
bedrijven ging je al voor.

Locatie: Dorpshuis Aarlander-
veen. Aanvang: 20.00 uur

Agenda
28-10 Dienstenveiling, Dorpshuis 
Aarlanderveen 20.00 uur
29-10 Try-out fanfare Parkthea-
ter ism Het Castellum Koor
5-11 Try-out fanfare Parktheater
11-11 Sint Maarten Optocht Mars 
& Showband

Nieuws van DSS
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Het doorgeef stokje

Interview met Sacha Prins 
(Nieuwe ‘oude kruiswoning’ 
Noordeinde)

Vertel eens iets over jezelf
Sinds mei 2016 woon ik samen 
met Marit in Aarlanderveen. We 
zijn beide in Amsterdam geboren 
(Marit iets voor mij en ik inmid-
dels 47 jaar geleden) en na elders 
opgegroeid te zijn, zijn we voor 
studie (Marit) en werk (ik) weer 
teruggegaan. We hebben elkaar 
tijdens werk ontmoet en zijn na 
verloop van tijd samen gaan wo-
nen in een appartement op de 
5e verdieping vlakbij het Amster-
damse bos. Het was een prach-
tige plek met vrij zicht waardoor 

we zelfs de zonsondergang kon-
den zien. Echter het werd vooral 
met feesten en festivals in en om 
het Amsterdamse bos steeds 
drukker en dus ook meer herrie. 
Daarom zijn we op zoek gegaan 
naar een andere plek waarbij de 
wens was vrij zicht en ruimte. Zo 
zijn we in Aarlanderveen terecht 
gekomen. We hebben hier ge-
moedelijkheid, gezelligheid, rust 
en ruimte gevonden en wonen 
hier met veel plezier.

Waar kennen we je mogelijk 
van? 
Wellicht van de zomerfeesten. 
Hoewel we echte import zijn 
en in eerste instantie niemand 
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kenden, voelden we ons hier 
snel thuis. Zeker omdat we goed 
door de buurt zijn opgenomen 
en zo ook al vol de zomerfeesten 
in zijn gedoken. We hebben met 
volleybal meegedaan en aanslui-
tend de avond ‘doorgezakt’, de 
optocht gekeken en ’s middags 
jeu de boules en ons prima ver-
maakt. In de loop der tijd heb-
ben we al aardig wat mensen 
leren kennen ook omdat er nog 
het nodige in de tuin moest wor-
den gedaan en we daar door ver-
schillende mensen uit het dorp 
goed bij zijn geholpen.

Wat doe je voor werk? 
Op dit moment bestaat mijn 
werk vooral uit grasmaaien en de 
tuin bijhouden, omdat ik op zoek 
ben naar wat ik voor nieuws wil 
gaan doen. Ik heb hiervoor van 
alles gedaan op het internet. 

Na mijn studie informatica in 
Eindhoven heb ik samen met 
een reclamebureau een internet-
bedrijf gestart. Dit was al begin 
1997 en dit is tot februari 2007 
een vrij succesvol internetbedrijf 
geweest in de uitgeefhoek. Zo 
ben ik onder andere betrokken 
geweest bij de oprichting van 
nu.nl dat betekent nieuws uitge-
ven en advertenties werven. 

Mijn laatste werk was voor www.
autoblog.nl waar je de echte 
“toys for boys” kunt zien. Waar-
bij ik zeker niet wil zeggen dat 
girls niet ook van spectaculaire 
auto’s houden. Hier werkte ik als 
auto-journalist en deed rijtesten 
en heb ik filmpjes gemaakt. We 
zijn met het programma zelfs op 
tv geweest bij RTL-Z. Voor mij is 
dat het bewijs dat auto-journa-
list geen vak is maar dat iedere 
(auto)gek het kan doen. 

Hoe was de eerste ontmoeting 
tussen Marit en jou?
Wij kennen elkaar van het inter-
net (niet via datingsite maar ou-
derwets via het werk). In 1999 
heb ik Marit voor het eerst ont-
moet. Zij werkte toen bij een 
media-bureau. We kwamen el-
kaar tegen op internetfeestjes 
waar diverse bedrijven samen-
kwamen om elkaar te ontmoe-
ten zodat die nerds niet alleen 
maar achter hun pc zaten. Inter-
net was toen nog een hele kleine 
wereld en daar kwamen we el-
kaar steeds tegen. Ik vond haar 
toen wel een leuk meisje maar 
in die tijd was ik alleen maar met 
werk bezig en dacht dat zij met 
iemand anders was. Na lange tijd 
kwamen we elkaar weer tegen 
(2003) en sloeg de vonk over. 

Het doorgeef stokje
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We hebben lang gelat, zijn niet 
getrouwd en hebben voor we in 
Aarlanderveen kwamen pas de 
laatste 4 jaar in Amsterdam sa-
mengewoond. 

Wat weten we nog niet van je/
jullie?
Marit wilde graag een huis met 
grote tuin. Ik wilde het liefst te-
rug naar Spanje waar ik ook een 
poos gewoond heb. Na een jaar 
hebben we besloten dat het hier 
in Nederland ook best mooi weer 
is. Ik heb hier nu ook de vrijheid 
en rust gevonden en het is hier 
veel aangenamer weer om in de 
tuin te werken.

Marit werkt bij Vluchtingenwerk 
op Schiphol waar ze juridische 
bijstand aan net aangekomen 
vluchtelingen geeft. Na een paar 
jaar voor verschillende internet-
bedrijven te hebben gewerkt 
was ze helemaal klaar met ‘op-
pervlakkige advertenties’ en 
wilde iets meer zinvols doen. Ze 
is toen begonnen in Amsterdam 
bij de voedselbank en nu dus bij 
vluchtelingenwerk en dit werk 
geeft veel voldoening.
 
Omschrijf Aarlanderveen
Prachtige dorp, wijds uitzicht, 
pretentieloos, heel fijn na de hec-

tiek van Amsterdam. Gewoon 
nuchter, doe maar gewoon, 
mensen zijn toegankelijk. Heel 
makkelijk om contact te maken, 
iedereen kent elkaar en de sfeer 
is prettig ontspannen.

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren of wat mag er niet verande-
ren/wil je behouden:
Als burgemeester zou ik me druk 
maken dat niet Schiphol bepaalt 
maar wij of en hoe we hier mogen 
bouwen. Schiphol heeft enorme 
invloed op de bouwplannen. We 
hebben hier soms behoorlijk last 
van Schiphol. De overkomende 
vliegtuigen klinken hier zo mo-
gelijk nog harder dan toen we in 
Buitenveldert woonden.  Ik raad 
iedereen aan om te klagen wan-
neer ze last hebben van Schip-
hol. Of het helpt weet je natuur-
lijk nooit, maar niet klagen helpt 
zeker niet. En de klachten tellen 
in ieder geval mee voor de sta-
tistieken. Klagen kan via: www.
bezoekBAS.nl

Het bestuur van de gemeenten 
Alphen, Woerden, Gouda en Bo-
degraven probeert gezamenlijk 
ook invloed uit te oefenen om 
het binnen de perken te hou-

Het doorgeef stokje
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den. Zo hebben ze onlangs een 
petitie gestart. Zie: www.ikstem-
voorstilte.nl  

Waar ben je het meest trots op?
Dat wij samen hier op deze 
mooie plek zo kunnen genieten. 
De grootste zorg is hier of er 
geen mol in het grasveld komt. 
Dit is een mooie overgang naar 
de vraag van Lennert Konijn aan 
jou:

“Sacha heeft laatst een enorme 
trekker gekocht voor dat kleine 
stukje gras. Dus ik ben benieuwd 
of je een loonwerkersbedrijf 
gaat starten ofzo?” 

Sacha:
“Nou Lennart mag ook direct 
vragen om het apparaat te lenen 
hoor” :-).

We hadden een loopmaaier 
maar daar was het eigenlijk te-
veel gras voor. Vervolgens heb 
ik een jaar gestudeerd wat han-
dig hier was en toen bedacht dat 
een klepelmaaier waarschijnlijk 
het beste is maar daar moet een 
trekkertje voor. Die hebben we 
tweedehands kunnen kopen al-
leen bleek die iets groter dan ei-
genlijk de bedoeling was. Het is 
een trekker met aftakas en kan 

er dus ook allerlei andere werk-
tuigen aan hangen. Oftewel 
je kunt er van alles mee, maar 
voordat ik een loonwerkersbe-
drijfje start ga ik eerst nog even 
overleggen met Leo van Dolder 
want die heeft er echt verstand 
van. Kortom zonder gekheid: 
we hadden eerst een maaier die 
te klein was voor de tuin, en nu 
hebben we een tuin die te klein 
is voor de maaier. Oftewel ik ben 
er nog niet over uit of dit nu de 
beste optie is. Maar het land ach-
ter ons huis is van Molenaar en 
Marcel heeft al gezegd dat ik dat 
stuk er best bij mag maaien maar 
dan moet ik wel het gras bij hem 
brengen….

Aan wie geef jij het stokje door 
en met welke vraag: 
Aan Mariska van het Oude 
Rechtshuis want we zijn steeds 
te laat op de hoogte voor de eet-
avonden. We willen zeker bij de 
Wild-avond zijn dus onze vraag 
is: 

“Hoe weten we wanneer er zo 
iets is en kunnen we nu vast reser-
veren? (ook graag voor de inter-
viewer en haar man de dichter)”.

Het doorgeef stokje
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Ruitersportvereniging “De Ziende”

Manege Pretfort

Ruitersportvereniging “De Ziende”

Manege Pretfort

Gezellige onderlinge wedstrijden voor de recreatieruiter
6x per jaar een clubblad met veel informatie over de vereniging
Afdeling die is aangesloten bij de KNHS 

Voor paardrijden in een ontspannen sfeer
Lessen voor beginnende jeugd en 
gevorderden (ook prive lessen)
Pensionstalling (veelal buitenboxen)
In- en verkoop, lease
Deskundige africhting van paarden
Binnenbak
Buitenbak van 20 x 60 meter Kijk voor meer info op: www.pretfort.nl
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Sparen voor de Zonnebloem

Belangrijk bericht van de Zonne-
bloem afd. Aarlanderveen.

Ook dit jaar organiseert de Jum-
bo supermarkt in Nieuwkoop 
weer een sponsoractie. Bij elke 
15 euro aan boodschappen ont-
vangt u een sponsorvoucher die 
u kunt doneren aan een deelne-
mende vereniging enz.

Ook de Zonnebloem afd. Aarlan-
derveen doet dit jaar weer mee.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer 

aan ons wilt doneren.

De opbrengst van deze spon-
soractie willen we gebruiken 
om op valentijnsdag 2018 een 
gezellige middag te organiseren 
voor onze ouderen en gehandi-
capten.

Helpt u ons???

Alvast bedankt namens de zon-
nebloem afd. Aarlanderveen.

Speeltuin Nieuws

Op woensdag 11 oktober is er 
weer een knutselmiddag in de 
speeltuin.  We beginnen om 
14.30 uur en om 16.00 uur is het 
weer afgelopen. Leden € 2.00 en 
niet leden € 2.50.
 
Op vrijdag 27 oktober is er Hal-
loween disco voor groep 1 t/m 3 
(4) begint het om 18.30 tot 19.45 
uur. Kinderen van groep 4 mo-

gen kiezen of zij bij de eerste of 
de tweede groep komen. Groep 
(4) 5 t/m 8 is van 20.00 tot 21.30 
uur welkom.
De entree is € 2.00 voor leden 
en € 2.50 voor niet leden. Kom 
je verkleed? Wij hopen weer veel 
kindjes te ontvangen.
 
Groetjes van het kinderactivitei-
ten team
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Groei & Bloei, cursus bloemschikken in Ter Aar
Onder leiding van Judith Frankrijker werkt u samen met een inspire-
rende groep aan bijzondere bloemstukken en nieuwe technieken. Er 
worden tips gegeven voor het gebruik van materialen en natuurlijk 
materiaal uit eigen tuin.

Op woensdag, 15 november en 6 december aan de Westkanaalweg 
97 in Ter Aar

Tijdstip aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Aanmelden svp www.alphen.groei.nl info tel. 444100

Afscheid
In september kregen wij het intens verdrietige bericht dat juf Lonie 
is overleden. We leven mee met haar vriend Rene en haar dochters 
Denise en Evelien en alle familie en vrienden die Lonie zullen moeten 
missen.

Lonie was al jarenlang onze (vrijwillige) juf bij peuteropvang Nijntje. 
Alle kinderen uit Aarlanderveen die op de peuterschool hebben ge-
zeten, zullen haar vast nog herinneren! Lonie kwam altijd vrolijk op 
school! Ze had dan zin in de dag, een kopje koffie in de hand en ze ging 
aan het werk. Ze genoot van de kinderen en de kinderen waren gek 
op haar: ze was een rustige, lieve juf, die alles deed voor ‘haar’ kinde-
ren. Daar ging haar hart naar uit! Ze was er altijd, nooit ziek…… tot ze 
echt ziek werd…. Wij zullen haar missen!

Namens KDV Polderpret en De Viergang

Ingezonden Berichten
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Oppasadres gezocht!
Ik ben Lisa Oosterman, 14 jaar en ik woon in Aarlanderveen.
Ik vind het leuk om op te passen en ik zoek daarom nog een oppa-
sadres. Ik kan goed met kinderen omgaan. Ik ben doordeweeks 's 
avonds en in de weekenden overdag en 's avonds beschikbaar.
 
Tel: 0172-571716, E-mail: lisa.oosterman2003@gmail.com
 
Groetjes Lisa Oosterman

Ingezonden Berichten

Woord zoeker

Actie  Arts  Collecte
Klompen Lekker  Oldtimers
Oppas  Prins  Sportief
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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
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


