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Sint Maarten dient zich aan
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In deze Belangenaar o.a.

Belangrijk voor iedereen

Groot onderhoud 
N231

Voor de Jeugd
Sint Maarten optocht

&
Sinterklaas intocht

Een avondje uit

De Plankenridders treden 
weer op

Aan de top

Familie Lok wint 
prijzen
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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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Woensdag 8 november
Knutselmiddag in de speeltuin. 
Het begint om 14.30 uur om is 
om 16.00 uur weer afgelopen.  
Entree voor leden is € 2.00 en 
voor niet leden € 2,50.

Vrijdag 10 november
Klaverjassen bij SVA in de 
kantine, aanvang 20.00 uur

Zaterdag 11 november
Jaarlijkse Sint Maarten optocht, 
om 18.00 uur starten wij bij de 
RK Kerk aan het Noordeinde

Woensdag 15 november
14:00 uur cursus bloemschikken 
in ter Aar

Zaterdag 18 en 25 november
Plankenridders; Een Griekse 
tragedie
Meer informatie in deze 
Belangenaar

Dinsdag 21 november
W.L.T.O. klaverjassen bij Studio 
Oosterman. Aanvang 20.00 uur

Vrijdag 24 november
Klaverjassen bij SVA in de 
kantine, aanvang 20.00 uur

Zaterdag 25 november
Om 13.30 uur start de Mars 
en Showband van DSS bij 
het dorpshuis om vanaf hier 
Sinterklaas te gaan ophalen bij 
de RK Kerk aan het Noordeinde

Ophaaldagen oud papier:
Woensdag 8 november
Woensdag 22 november

Bestuursvergadering
Maandag 13 november

Redactievergadering
Woensdag 22 november

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 2 december

Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 20 november

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

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen

Agenda

Het Zomerfeest 2018
wordt gehouden op

30 en 31 juli en 1 
augustus.

Het Oranje comité
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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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Samenstelling Bestuur:
We zijn blij met de uitbreiding 
van het bestuur met de volgen-
de personen: Rob Groenestein, 
Noordeinde (IT en onze Websi-
te) en B. Zonneveld (Research 
en speciale projecten). Zij zullen 
aan alle vergaderingen deelne-
men en op de algemene leden-
vergadering in maart 2018 aan 
u worden voorgesteld. We heb-
ben overigens nog steeds een 
vacature voor Penningmeester.

Overleg met Gemeente Alphen:
Op 8 november heeft het voltal-
lig BVA bestuur formeel overleg 
met een aantal wethouders van 
de gemeente Alphen aan den 
Rijn.  Agendapunten zijn het ver-
volg op onze vorige knelpunten: 
1. Woningbouwbeleid 2. Vervolg-
stap speelbos en 3. Procedure 
voor bepaling openbare laadpa-
len voor elektrische auto’s.

Blikvangers:
De gemeente staat positief ten 
opzichte van het aanbrengen 
van blikvangers ter voorkoming 
van zwerfvuil aan de Korteraar-
seweg. Als de BVA het initiatief 
voor de installatie neemt wil de 

Gemeente de vangers wekelijks 
legen.

Administratief:
De Automatische incasso’s voor 
de ledencontributie en de factu-
ren voor de advertenties in de 
Belangenaar worden in Novem-
ber uitgestuurd.

Onderhoud en Reconstructie 
N231:
In oktober met provincie en 
werkgroep aan tafel gezeten be-
treffende reconstructie N231. Bij-
gepraat en gevraagd of ze regel-
matig en zorgvuldig richting het 
dorp willen communiceren. Er 
gaat overlast komen. Dat is ze-
ker. Als we het tijdig weten kun-
nen we er rekening mee houden 
en eventuele problemen voor-
komen. Een eerste stukje kunt u 
vinden in deze Belangenaar.

Bestuur BVA

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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Soms komen de herinneringen stiekem uit 
mijn ogen en rollen over mijn wangen 

 
 
Het gemis is groot, maar door de overweldigende 
belangstelling, lieve kaartjes en het medeleven na het 
overlijden van onze opa, vader en echtgenoot 
 

Willem Davelaar 
 
voelen wij ons liefdevol gesteund door jullie. Vanuit 
ons hart willen wij iedereen hiervoor bedanken. 
 
 

Hanneke 
Annemarie & Ben 

Susanne, Sade & Zion 
 

 
 
 
Oktober 2017 
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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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Jeanette van der Bijl

Mijn naam is Jeanette van der 
Bijl, gehuwd, moeder van 2 kin-
deren en woonachtig in Aarlan-
derveen.
 
Naast mijn werk bij de Thuiszorg, 
werk ik sinds September 2017 als 
ambulant pedicure.
Ambulant betekent: werken op 
locatie. Ik kom bij de mensen 
thuis. Neem mijn apparatuur 
en instrumenten mee. Hygiëne 
is een belangrijk onderdeel van 
het pedicure vak.
 
Begin sept. 2016 ben ik begon-
nen met de cursus pedicure van 
Provoet. Elke dinsdagavond 
naar les, de ene week theorie en 
de ander praktijk. Het was een 
pittige, maar leerzame oplei-
ding, waarbij veel van je wordt 
gevraagd. In juli 2017 heb ik deze 
opleiding met plezier afgerond.
 
Wat doet een pedicure:
• Allereerst worden de voeten 

gedesinfecteerd.
• Voeten worden goed nage-

keken.
• Knippen en vijlen van nagels.

• Nagelomgeving word gerei-
nigd.

• Het verwijderen van evt. 
eelt, en/of likdoorns.

• Schimmelnagels worden be-
handeld.

• Verwijderen van ingroeien-
de nagels.

Dit alles gebeurt onder hygiëni-
sche omstandigheden.
En tot slot worden de voeten in 
gemasseerd met een verzorgen-
de crème.
 
Bent u nieuwsgierig geworden 
en wilt u meer informatie of een 
afspraak maken, bel mij gerust! 
Tel: 0172-574794 of 06-37249826
Zie mijn advertentie elders in dit 
blad en graag tot ziens.
 
Jeanette van der Bijl, Dorps-
straat 96 B, 2445 AP Aarlander-
veen.
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bestaat in november 15 jaar! 
 

Daarom de hele maand november  
15 % korting op alle 

behandelingen! 

Alle lieve klanten bedankt voor al 
die jaren vertrouwen en 

gezelligheid, we hopen nog heel 
veel jaren jullie haar mooi te 

mogen maken! 

Barbara en Monique 
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EEN GRIEKSE TRAGEDIE

Toneelvereniging De Plankenrid-
ders voert op zaterdag 18 en 25 
november in het Dorpshuis van 
Aarlanderveen het avondvul-
lend blijspel “Een Griekse trage-
die” op, geschreven door Ria de 
Looze-Lafeber.

Als er een Griekse zakenrelatie 
(een rozijnenexporteur) komt 
logeren, heerst er in huize Van 
Houten een gespannen sfeer. 

Dirk van Houten, een fabrikant 
van boerenjongens, wil zo spoe-
dig mogelijk een rozijnencon-
tract afsluiten en daarnaast er-
gert hij zich aan de liefde van zijn 
dochter Greetje met Klaas, de 
postbode. Hij vindt dat zij zich 
meer met de Griekse gast moet 
gaan bezig houden. Hierin wordt 
hij gesteund door zijn vrouw 

Mathilde. Echter, 
Greetje trekt haar 

eigen plan. 

Als ook Agaath, 
de zus van Ma-
thilde, ten to-
nele verschijnt 

en gechar-
meerd is van 

de Griekse 
gast, krijgt 

ze concur-

rentie van buurvrouw Koekoek, 
omdat de Griekse gast en zij de-
zelfde liefde hebben voor Nana 
Mouskouri. En krijgt de taxi-
chauffeuse wel wat zij wil?

Al met al voldoende ingrediën-
ten voor een avondje lachen. De 
voorstelling begint om 20:00 uur 
(zaal open vanaf 19:30 uur). 

Entree is € 7,00. Aansluitend is er 
de verloting en kunt u nog gezel-
lig napraten onder het genot van 
een hapje en een drankje.
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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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Communicatieboodschap N231

Provincie Zuid-Holland gaat een 
aantal bestaande bruggen en 
duikers vervangen/aanpassen in 
de provinciale weg N231 in Alp-
hen aan den Rijn en Nieuwkoop.
 
Update stand van zaken project:
Voor het totale plan, Groot On-
derhoud aan de N231 en de aan-
leg van de rotonde Achttien-
kavels is het definitief ontwerp 
vastgesteld. In de afgelopen 
periode is een bestek gemaakt 
voor het deel Groot Onderhoud 
wat inhoudt het vervangen van 
de 7 kunstwerken (bruggen/dui-
kers) in de N231.

Vervolgens is de aanbesteding 
in gang gezet. Via loting heeft 
de Provincie Zuid-Holland 5 aan-
nemers geselecteerd die mee 
mogen doen met de inschrijving 
voor dit werk. Bij deze inschrij-
ving worden de aannemers uit-
gedaagd de overlast voor de 
omgeving via stremmingen en 
faseringen en de periode van 
uitvoering tot een minimum te 
beperken.
 
Zodra de Provincie een aanne-
mer heeft gecontracteerd komt 
er nog een communicatiemo-
ment namens de aannemer in 
samenwerking met de Provin-

cie hoe deze werkzaamheden 
uitgevoerd gaan worden. Naar 
verwachting zal dit in het eerste 
kwartaal van 2018 plaats gaan 
vinden.

Dat zal zijn in de vorm van een 
informatieavond, berichtgeving 
in een huis- aan huisblad en de 
internetsites van de gemeenten 
Nieuwkoop, Alphen aan den Rijn 
en de Provincie Zuid-Holland.
 
De Provincie verwacht dat de 
start van deze uitvoering zal zijn 
tweede kwartaal 2018.
 
Voor de aanleg van de rotonde 
Achttienkavels is grond nodig 
van particulieren. Op dit mo-
ment worden gesprekken over 
de aankoop gevoerd.

Het is de bedoeling deze roton-
de ook in het tweede of derde 
kwartaal van 2018 aan te leggen.
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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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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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JAARBOEKJE 2017

In november verschijnt het Jaar-
boekje 2017 van de Stichting Aar-
landerveens Archief.

Deze keer zijn er drie artikelen 
opgenomen. Het hoofdartikel 
beschrijft de geschiedenis van 
het Aarlanderveense Oranje 
Comité, een van de oudste ge-
zelschappen van ons 
dorp. Het comité werd 
opgericht in 1923 om de 
feesten te organiseren 
die ter gelegenheid van 
het 25-jarig regerings-
jubileum van Koningin 
Wilhelmina werden ge-
houden. Vanaf dat jaar is 
het comité verantwoor-
delijk voor de organisatie 
van Koningsdag (eerder 
Koninginnedag) en het 
zomerfeest. Het artikel 
is voorzien van een aan-
tal interessante foto’s, 
waaronder de start van 
een hardloopwedstrijd 
uit 1948. Het tweede ar-
tikel beschrijft het leven 
van een voor velen be-
kende, en ook bijzonde-
re, Aarlandervener.

Het laatste artikel gaat 
verder terug in de tijd. 
Het beschrijft de geschiedenis 
van de Zouaven. Zouaven waren 

soldaten die in de jaren ’60 van 
de 19e eeuw naar Italië afreisden 
om de Paus te helpen de Kerke-
lijk Staat te verdedigen. Duizen-
den Europese Rooms-Katholieke 
jongens gaven aan de oproep 
van de Paus gehoor. Ook uit 
Aarlanderveen trokken jongens 
– uit plichtsbesef, misschien ook 

wel uit zucht naar avontuur - 
naar het zuiden. Uiteraard is ook 



20 November 2017

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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dit jaar weer gezocht in de krant 
van 100 jaar geleden naar artikel-
tjes over Aarlanderveen.

De donateurs krijgen het Jaar-
boekje thuisbezorgd. Voor ove-
rige geïnteresseerden is het 
Jaarboekje – zolang de voorraad 
strekt ! - verkrijgbaar bij de secre-
taris van de stichting, Ellen van 
Zanten, Noordeinde 63. 

De prijs van losse nummers be-
draagt € 12,50. Het is natuurlijk 

veel gemakkelijker (en goedko-
per!) om u aan te melden als do-
nateur. U kunt dat worden voor 
€ 10,-- per jaar. U ontvangt het 
boekje dan jaarlijks in de brieven-
bus en steunt bovendien onze 
Stichting met het behouden en 
onder de aandacht brengen van 
ons Aarlanderveens verleden. 

Aanmelden kan bij de pen-
ningmeester, Hugo Stapper, 
Noordeinde 54b.

JAARBOEKJE 2017

Kwaliteit in tapijt, vinyl, marmoleum,
gordijnen, vouwgordijnen, lamellen,

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063
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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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WELKOM
SINT

MAARTEN
Plaatst u deze bij uw voordeur of achter uw raam zodat de kinderen 
weten met Sint Maarten op 11 november dat ze welkom zijn om bij u 
aan te bellen.
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Kaashandel D. Lok op-
nieuw bij de top van 
Hollandse Kaaskeurders

Zilver voor Dik Lok, brons 
voor dochter Lianne bij 
‘dé Oscars van de kaas-
branche’

Opnieuw behoort Kaas-
handel D. Lok uit Aar-
landerveen bij de beste 
Hollandse Kaaskeurders 
van Nederland. Dit jaar 
behaalde Dik Lok van 
Kaashandel D. Lok bij 
het Nederlands Natio-
naal Kaaskeur Concours 
(NNKC) de tweede 
plaats, zilver, in de cate-
gorie detailhandel. Het 
bijzondere aan dit jaar 
was dat hij wederom 
samen met zijn dochter 
Lianne het podium op 
mocht. Donderdag 5 oktober jl. 
kregen zij het zilver en brons uit-
gereikt in het ‘Hart van Holland’ 
te Nijkerk.

Dik en Lianne scoorden goed 
op het beoordelen van tien Hol-
landse kazen op geur en smaak 
en het benoemen van de smaak- 
afwijkingen waardoor beiden in 
de prijzen vielen. “Dit jaar waren 

er veel extra gerijpte kazen in de 
selectie opgenomen. Het is niet 
eenvoudig om kazen van onge-
veer dezelfde leeftijd juist te be-
oordelen. Je moet ze achter el-
kaar proeven en dit beïnvloedt je 
smaak”, aldus Dik Lok, eigenaar
van Kaashandel D. Lok. “Elk jaar 
is het opnieuw afwachten of je 
in de prijzen valt, daarom zijn we 
erg trots dat we als bedrijf, nu 
al 7 jaar beloond worden voor 

D. Lok opnieuw bij de top
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onze kennis van kaas. En dat we 
natuurlijk met z’n tweeën op het 
podium mochten staan.”

Het Nederlands Nationaal Kaas-
keur Concours (NNKC) werd dit 
jaar voor de 58e keer georgani-
seerd en is de enige in zijn soort 
ter wereld. Op 26 en 27 septem-
ber jl. hebben bijna 500 kaas-
deskundigen in Houten vanuit 
de kaasindustrie, handel, spe-
ciaalzaken en kennis-instituten 
gekeken, geroken, gevoeld en 
geproefd van een speciaal voor 
hen geselecteerd assortiment 

van 10 Nederlandse kazen. Die-
genen, die het allerbeste soort, 
leeftijd en smaak hebben onder-
scheiden, zijn in de prijzen ge-
vallen en kunnen zich de beste 
kaaskenners van Nederland
noemen. 

Voor de beste keurders zijn er 
bronzen, zilveren en gouden me-
dailles te winnen. De totaalwin-
naar ontvangt de Gouden Kaas-
boor. Dit is de belangrijkste prijs 
in de Nederlandse kaaswereld.

D. Lok opnieuw bij de top
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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 Mariska / Familie 
Vergeer van Het Oude Rechthuis 

Dit gesprek vindt plaats aan de 
‘huistafel van de familie Vergeer’ 
waar je pa Vergeer dagelijks kunt 
zien zitten. Mariska gaf al bij het 
maken van de afspraak aan dat 
ze liever niet zoveel over zichzelf 
sprak en op deze wijze wordt het 
een leuk familiegesprek. Want 
naast Mariska en haar vader zit-
ten om de beurt ook de andere 
mannen (haar eigen man Jan en 
twee zoontjes en broer Martin) 
aan tafel.

Mariska, wil je iets over jezelf 
vertellen?

“Ik ben zoals waarschijnlijk ieder-
een wel weet geboren (in 1976) 
en getogen in Aarlanderveen. 
Boven de bar zoals mijn ouders 
altijd zeggen.” Doorvragend 
betekent dit dat we het niet let-
terlijk moeten nemen, maar dat 
het gaat om de slaapkamer die 
ligt boven de bar. Martin was 
drie jaar eerder al eveneens bo-
ven diezelfde bar geboren. Het 
verhaal van hem gaat nog ver-
der want hij is op de bierkisten 
geboren. Het bleek dat de man 
van de blokken niet thuis was, 
dus daarom werd het kraambed 
verhoogd met bierkisten. Altijd 
handig een horecabedrijf. Het 
verhaal vertelt niet of de kisten 
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vol of leeg waren voor, tijdens of 
na de bevalling…

Wat weten we nog niet van je?
Martin en ik hebben van jongs af 
aan meegeholpen in het bedrijf. 
Ik heb de opleiding horeca bij 
het ROC in Leiderdorp gedaan 
en diverse stages in Duitsland en 
Nederland. Het koken hebben 
wij van onze moeder geleerd. 
Voor feesten en partijen en de 
dineravonden in het café koken 
Martin en ik alle twee. Sinds 
2000 zijn wij officieel in het be-
drijf gekomen.  

Hoe is het om je hele leven in 
Aarlanderveen te wonen waar 
waarschijnlijk iedereen je kent?
Ik vind het leuk anders was ik 
wel weg gegaan :-)

Wat maakt het voor jou leuk 
hier?
De veiligheid en vertrouwdheid. 
Iedereen kent elkaar en ik hou 
van het gevoel van saamhorig-
heid. Samen met je familie wer-
ken gaat niet altijd overal goed 
en bij ons is heus ook wel eens 
wat, maar we doen de zaak echt 
met elkaar. Martin en ik vullen 
elkaar van nature aan. Wij heb-
ben geen werkoverleg nodig en 
doen eigenlijk alles samen. Be-

langrijkste verschil is dat Martin 
altijd achter de bar staat en ik 
wat minder voor ben. Alleen is 
zo’n bedrijf runnen niet te doen. 
Je hebt elkaar echt heel hard no-
dig en dat is ook het leuke.  

Pa Vergeer vult aan:
Het is al jaren een vertrouwd 
buurtje. De familie Verdonk, Van 
Vliet, Van de Berg, Van Mont-
foort en de kerk zijn al heel lang 
onze trouwe buurtgenoten.

Mariska, stel je bent per direct 
‘burgemeester van Aarlander-
veen”. Wat zou je als eerste ver-
anderen of wat mag er niet ver-
anderen/wil je behouden:
Er is hier in Aarlanderveen van 
alles te doen van tafeltennis, 
schooltje, muziekvereniging, 
biljart et cetera dus ik ben heel 
tevreden.

Waar ben je het meest trots op?
We hebben een mooie zaak, 
met bijna altijd tevreden klanten 
en het meest trots ben ik op de 
prettige onderlinge samenwer-
king. 

Is het bedrijf altijd al van de fa-
milie Vergeer geweest?
Pa Vergeer vertelt: “Het bedrijf 
was van mijn schoonouders en 

Het doorgeef stokje
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sinds 1964 zijn mijn vrouw en 
ik er officieel ingekomen. Ik zat 
bij de muziekvereniging als tam-
boer en we oefenden hier in de 
zaal en ik ging niet weg. An, mijn 
vrouw kwam sluiten en daarna 
de lampen weer aan doen en zo 
is het begonnen. Schoonvader 
was erg ziek dus ik kwam hier 
al vroeg als hulp om bijvoor-
beeld de kachels aan te maken 
(7 stuks, 3 in de zaal en 2 in de 
kroeg).  Uiteindelijk ben ik hier 
gebleven en mocht ik ’s avonds 
achter de bar staan.  Ik had he-
lemaal geen horeca-achtergrond 
mijn ouders hadden een kweke-
rij aan het Noordeinde (waar nu 
de kwekerij van Kroon zit). Al 
doende heb ik het vak geleerd.” 

Mariska vult aan: “Zo herhaalt de 
geschiedenis zich”. Inmiddels zit 
namelijk ook haar man Jan in het 
bedrijf. 

Hoe dat is gegaan vertelt Jan 
zelf die met beide zoontjes ook 
gezellig aan tafel zit. 
Ik was eerst metselaar, toen Ma-
riska en ik elkaar leerden ken-
nen. Later toen het hier steeds 
drukker werd, ben ik ook in het 
bedrijf mee gaan helpen. Dat 
werd van lieverlee steeds meer 
en ik zit nu zo’n 10 /11 jaar volle-

dig in het bedrijf. 

Pa Vergeer vult aan: “Dat wordt 
dus een feestje met 12,5 jaar”

Hoe oud is Het Oude Rechthuis?
Het Oude Rechthuis dateert 
van 1640.  In de schuur waar nu 
de drankopslag is, zag je vroe-
ger nog de oude ringen waar 
de paarden stonden. Verder 
bestaat de zaal al meer dan 150 
jaar en menige familie in Aarlan-
derveen heeft hier een feestje 
gegeven. Vroeger werd er in de 
schuur ook gewogen. De waag 
die inmiddels boven het biljart 
hangt dateert al van 1663. On-
der meer de kaas werd hier in 
de schuur gewogen en omdat 
we hier woonden kon dat dus 
altijd. Pa Vergeer vertelt dat er 
naast kaas ook bijvoorbeeld wol, 
varkens en kalfjes werden ge-
wogen. Hij heeft dat tot begin 
jaren 70 gedaan, maar het was 
soms wel zwaar werk. Bijvoor-
beeld als ze met 1200 kilo kaas 
kwamen. Daar kreeg je dan een 
cent per kilo voor. Begin jaren 70 
is het gestopt want toen moest 
er vanwege wetgeving een an-
dere weegschaal komen. Dat ap-
paraat was zo duur dat het niet 
loonde om aan te schaffen.

Het doorgeef stokje
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Wat is het leukst aan het wer-
ken in de horeca?
Mariska, Martin en Pa Vergeer 
sommen op en vullen elkaar aan:
De afwisseling van verschillende 
mensen en activiteiten. We heb-
ben een café, terras, winkel, een 
zaal voor de feesten en partijen 
waar je ook kunt vergaderen en 
waar we ook op een zorgvuldige 
manier mensen een plek bieden 
voor na een begrafenis. We heb-
ben een breed publiek en ieder-
een is welkom. Vroeger kwam 
zowel de burgemeester als de 

pastoor dagelijks. 

Pa Vergeer heeft het laatste/
hoogste woord: “Vroeger heb ik 
altijd met veel plezier achter de 
bar gestaan, maar nu wordt het 
leeftijdsverschil te groot. Ik ben 
inmiddels 80 en sta nog wel eens 
met vrienden aan de bar. En ik 
ga elke dag nog even in het café 
mijn borrel halen.”

Mariska, het stokje is door Sa-
cha Prins aan jou doorgegeven 
met de vraag:

Het doorgeef stokje
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“Hoe weten we wanneer de wil-
davond of iets dergelijks is en 
kunnen we nu vast reserveren?”
Mariska vertelt dat Sacha inmid-
dels in het café is geweest om te 
reserveren en dat is ook de bes-
te manier want dan hoor je alle 
laatste nieuwtjes en ben je tijdig 
op de hoogte. Wanneer deze 
Belangenaar uitkomt is de wild-
avond helaas al geweest. Daar-
naast kun je Het Oude Rechthuis 
liken op facebook. Daar kun je 
alle activiteiten zien en ook de 
gegevens om gelijk te reserve-
ren.

Wat kunnen we nog verwach-
ten de komende maanden?
• Zaterdagavond 25 novem-

ber is er een gezellige Ne-
derlandstalige zanger in het 
café

• Elke donderdagavond is er 
stijldansen voor jong en oud 
vanaf 20 uur

• Onregelmatig op vrijdag-
avond (afhankelijk van an-
dere feestjes) Rock&Roll-les

• Maandagavond in de winter-
maanden biljarten; gezellig 
als je er bij komt!

• Om de week donderdag-
avond klaverjassen

• Zondag 17 december het 
vroege kerstmenu

• 31 december Oud&Nieuw 
feest vanaf 22.00 uur tot in 
de vroege uurtjes.

Van harte welkom!

Aan wie geef jij het stokje door 
en met welke vraag: 
"Aan Leo van Dolder met de 
vraag: Waar komt de liefde voor 
de ijsclub vandaan?"

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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Speeltuin Nieuws

Op woensdag 8 november is er 
weer een knutselmiddag in de 
speeltuin. Het begint om 14.30 
uur en is om 16.00 uur weer af-
gelopen.  Entree voor leden is  
€ 2.00 en voor niet leden € 2,50.

Op zaterdag 11 november is er 
weer de jaarlijkse Sint Maarten 
optocht, om 18.00 uur starten wij 
bij de RK Kerk aan het Noordein-
de. Met voorop de drum- en 
showband van DSS lopen wij 
een rondje door het dorp. Voor 
de veiligheid blijven de kinderen 
begeleid door een ouder/ ver-
zorger achter de muziek. Draag 
allemaal zoveel mogelijk een re-
flecterend hesje. Na de optocht 
kunnen de kinderen de deuren 
langs voor een traktatie. 

Op zaterdag 25 november ko-
men Sinterklaas en zijn Pieten 
weer naar Aarlanderveen.  Dit 
jaar geeft hij een groot feest in 
de gymzaal met spelletjes, knut-
selen en andere leuke dingen. 

Alle kinderen van 0 jaar t/m 
groep 8 zijn hiervoor uitgeno-
digd. Voor de kinderen van 0 
t/m groep 4 neemt de Sint een 
cadeautje mee. En als de grotere 

kinderen lief zijn en er een leuk 
feest van maken is er voor hen 
een traktatie. 

Ook voor de ouders is er vol-
doende plek en koffie, thee met 
iets lekkers verkrijgbaar. 

Om 13.30 uur start de Mars en 
Showband van DSS bij het dorps-
huis om vanaf hier Sinterklaas te 
gaan ophalen bij de RK Kerk aan 
het Noordeinde. Na een rond-
tocht door het dorp stopt de 
tocht dus bij de gymzaal aan de 
Aarlanderveenseweg waar we 
het feest verder gaan vieren. 

Om te weten hoeveel cadeau-
tjes Sinterklaas moet meene-
men kunnen de kinderen van 0 
t/m groep 4 hun schoentje ko-
men zetten op woensdag 22 no-
vember vanaf half 12 tot kwart 
voor 1 in de speeltuin. Kom je 
ook gezellig mee feesten in de 
gymzaal? neem dan ook je gym-
schoentjes mee.
 
Groetjes van het kinderactivitei-
ten team
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Beste allemaal,
Wij willen iedereen bedanken die aan ons gedacht heeft, gesteund 
heeft en er voor ons waren in een moeilijke tijd. Het is een fijn gevoel 
dat "juf" Lonie zo'n grote indruk heeft achtergelaten in de omgeving. 
Wij missen haar ontzettend maar zijn trots op onze lieve mama!

Denise, Evelien en Jaap Boekhout

Vaarwel
Wij hebben vernomen dat onze oude huisarts P.K. van der Ent Braat 
op 23 oktober op 87 jarige leeftijd is overleden.
Mocht u uw medeleven willen geven, dan kunt u een kaartje sturen 
naar Dorpsstraat 3, 8381 AM Vledder

Ingezonden Berichten

Klaverjas voetbalvereniging

Begin september is het klaver-
jassen  begonnen.

Eens in de 14 dagen wordt er op 
vrijdagavond gekaart in de kan-
tine van SV Aarlanderveen. Als 
u wilt medoen in de competitie, 
maar ook als u af en toe aan wilt 
schuiven, bent u uiteraard van 
harte welkom.

Vanaf 19:30 uur kunt u zich in-
schrijven en om 20:00 uur wor-

den de kaarten geschud voor het 
eerste potje. Er worden in totaal 
4 potten gespeeld en de speel-
wijze is Rotterdams. De eerste 
klaverjasavond was al op 27 ok-
tober, de eerstvolgende is op 
10 november en op elke avond 
zijn er leuke prijzen te winnen. 
De data van de andere avonden 
vindt u in de agenda van de Be-
langenaar.
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Woord zoeker

Archief  Babssalon  Griek  Gymzaal
Jaarboek Klaverjas Knutselen Muziek
November Onderhoud Oscars  Prijzen
Rechthuis Sinterklaas Sintmaarten Speeltuin
Stichting Toneel  Top  Tragedie
Vereniging
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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
B. Zonneveld  Research en speciale projecten - 0610893839
Rob Groenestein  IT - Noordeinde 9d - 0653279375
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


