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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 21 mei
Campina Open Boerderijdag
Van 10:00 tot 16:00 uur is er 
weer bij de Familie Verduyn, 
Boerderij “De Vooruitgang”, 
Achtermiddenweg 3, een 
Campina Open Boerderijdag. 

Donderdagavond 24 mei
Huis-aan-huis ophalen 
Rommelmarktspullen

Vrijdagavond 25 mei
2e ronde ophalen (alleen spullen 
aan de weg)

Zaterdag 26 mei
Rommelmarkt van 09:00 - 14:00 
uur

Zondag 27 mei
TCA ouder-kind toernooi
Aanvang 11:00 uur voor 
kinderen uit groep 1 t/m 8 en 
een ouder/ verzorger. 
Kosten € 5,00
Voor meer informatie en 
aanmelden tot 21 mei: 
diana.verboon@casema.nl

Vrijdag 1 juni
DSS Zomerkaarten in het 
Dorpshuis aanvang 19:30 uur

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 23 mei
Woensdag 6 juni

Bestuursvergadering
Woensdag 23 mei

Redactievergadering
Woensdag 30 mei

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 9 juni 

Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 28 mei

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

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen

Agenda
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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
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Bah Hondenpoep

Beste hondenbezitter,
Geregeld bereiken ons klachten 
over hondenpoep in het dorp.
Zeker nu het weer mooier wordt 
gaat het stinken en wij denken 
dat niemand het een fraai ge-
zicht vindt, om nog maar te zwij-
gen over hoe smerig het is om er 
per ongeluk in te stappen.

Wilt u zo vriendelijk zijn de 
poep op te ruimen? Je hebt te-
genwoordig hele leuke fleurige 
poepzakjes en zo blijft ons dorp 
mooi schoon!

Nog niet overtuigd? Hier volgen 
nog 5 redenen om voortaan de 
drollen van je hond netjes op te 
ruimen:

1) Zicht op het poepgedrag van 
je hond
Je houdt bewuster bij hoe vaak 
je hond poept; 1 tot max. 3 keer 
per dag is normaal

2) Poep-checker
De poep van je hond vertelt veel 
over de gezondheid van je hond. 
Als je merkt dat die verandert 
kan het tijd zijn voor een bezoek 
aan de dierenarts.

3) Besmetting met wormen
Kinderen worden voornamelijk 
met wormen besmet door kat-

ten- en hondenpoep. Je hoeft 
het niet te zien, maar je hond kan 
deze wormen wel hebben. Door 
netjes de poep van je hond op 
te ruimen voorkom je eventuele 
besmetting met andere honden 
of kinderen. Ook andere ziektes 
zijn makkelijk via ontlasting over 
te dragen, denk hierbij aan de 
hardnekkige giardia-parasiet.

4) Hoge boetes
De boete voor geen poepzakjes 
bij je hebben is €90,-. De boe-
te voor het niet opruimen of je 
hond laten poepen waar het niet 
mag bedraagt maar liefst €140,- 
Zonde van het geld! Daar kun je 
heel wat lekkere hondensnacks 
voor kopen.

5) 'Wat gij niet wilt dat u ge-
schiedt, doe dat ook een ander 
niet'
Zelf vind je het vast ook niet leuk 
om erin te staan. Dus wat je zelf 
niet wilt dat jou overkomt, doe 
dat ook een ander niet aan.
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Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele, 
religieuze en eigentijdse uitvaarten 

en staan garant voor een verzorgde, correcte en 
stijlvolle uitvoering. 

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

U KUNT ONS 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BEREIKEN: 
INFO@ENGELENENSPOOR.NL - WWW.ENGELENENSPOOR.NL

PRINS BERNHARDLAAN 4, 2405 VZ ALPHEN AAN DEN RIJN
(0172) 709 000
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Campina Open Boerderijdag

Met eigen ogen zien waar de 
melk vandaan komt? 

Dat kan op maandag 21 mei 
tijdens de Campina Open Boer-
derijdag op de boerderij van de 
familie Verduijn. 

De veehouder biedt op die dag 
een gratis kijkje achter de scher-
men van het dagelijkse leven op 
de boerderij en laat zien waar 
de zuivel van Campina vandaan 
komt. Voor kinderen zijn er tal 
van activiteiten: ze kunnen zich 
laten schminken, meedoen aan 
een race op ‘skippy-koeien’,  
rondrit boerenkar, skelters, stro-
hok, traptrekkers, kijken bij de 
melkrobot en er is ook een boe-
renstormbaan, kunstkoe melken 
en melkbus heffen en rondkijken 
over de boerderij en om 12:00 
uur gaan de koeien dit jaar voor 
het eerst naar buiten.

Op 21 mei doen 36 Campi-
na-melkveehouders door het 
hele land mee aan de Boerderij-
dagen. 

U bent van 10 tot 16 uur van har-
te uitgenodigd om een bezoek 
te brengen aan de boerderij van 
de familie Verduijn, op Achter-
middenweg 3.

Leuk en leerzaam familie-uitje
De Campina Open Boerderijda-
gen bieden tal van leuke en leer-
zame activiteiten. Kinderen (en 
hun ouders) kunnen deelnemen 
aan diverse activiteiten, waar-
door ze op speelse wijze ontdek-
ken waar melk vandaan komt. 
Ook kunnen er diverse produk-
ten geproefd worden!
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Koperweg 15 
2401 LH  Alphen aan den Rijn

Tel. 0172 415 080
Fax 0172 421 242

info@autoservicezwart.nl
www.autoservicezwart.nl

A U T O S E R V I C E

         BETAALBAAR EN BETROUWBAAR

     �����

Onderhoud en reparatie 
Universeel reparatiebedrijf voor alle 
automerken tegen een scherpe prijs

Patrick & Johan Zwart

Speciaal voor inwoners van Aarlanderveen : Gratis haal en brengservice
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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

Dodenherdenking

Traditiegetrouw werd op 4 mei 
ook in Aarlanderveen om 20.00 
uur 2 minuten stilte in acht geno-
men bij het oorlogsmonument 
aan de dorpsstraat.

Dit om de slachtoffers van oor-
logsgeweld te herdenken die 
sinds het uitbreken van de Twee-
de Wereldoorlog zijn omgeko-
men. Vrijheid kan alleen bestaan 
als ieder van ons zich daarvoor 
verantwoordelijk maakt en be-
reid is rekening met elkaar te 
houden, zodat we de vrijheid 
kunnen delen.

Het Oranje Comité Aarlander-
veen had het ook dit jaar weer 
prima georganiseerd. Na de 
twee minuten stilte hield wet-
houder Gerard van As namens 
de Gemeente een woordje waar-
bij hij ons de vraag stelde: “Wat 
zou jij gedaan hebben?” Vertaald 
naar deze tijd ook nog een ac-
tuele vraag in de zin van: “Hoe 

draag jij bij aan vrede”?  Daarna 
las gemeenteraadslid mevrouw 
Marijke Kottenhage een gedicht 
voor van Remco Campert.

Ook dit jaar was er op de Vier-
gang weer uitgebreid aandacht 
voor de Tweede Wereldoorlog 
en voor groep 8 een wedstrijd 
voor het mooiste zelfgeschre-
ven gedicht hierover. Josefien 
van der Vis en Madou Schel-
lingerhout hadden dit jaar de 
wedstrijd gewonnen en lazen 
hun gedicht voor. De gedichten 
tref je op de volgende bladzijden 
aan.

De herdenking werd afgesloten 
met een kranslegging en een de-
filé door alle aanwezigen. Na af-
loop was er gelegenheid om nog 
even na te praten onder het ge-
not van een kopje koffie of thee 
bij Vergeer. 
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Dodenherdenking

Tijdens de 4 mei herdenking werden deze zelfgeschreven gedichten 
voorgedragen door leerlingen van De Viergang. 

Waar is de vrede op de wereld?

78 jaar geleden was er oorlog 
en verdriet.

Vrede, dat was er niet.

Wij zijn vandaag bij elkaar geko-
men om aan de gevallen doden 

te denken.
En daarom brengen wij hier ge-

schenken.

Maar nu is er nog steeds oor-
log.

Een wereld zonder oorlog is 
mooi toch?

73 Jaar geleden waren we be-
vrijd.

Het nieuws werd verspreid.
Nederland had na 5 jaar weer 

vrijheid

Ze moesten alles weer gaan 
opbouwen.

Met man en macht gingen ze 
sjouwen.

Nederland had weer vertrou-
wen.

Josefien van der Vis
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Op 4 en 5 mei herdenken wij de 
2de wereldoorlog

Zoveel doden in die 5 jaar
Het leed dat toen geleden is

Tranen die nog steeds stromen
Nu jaren later

We eren nog altijd de geval-
lenen

Elke 4 mei herdenken wij 
het leed dat geschied is

Zelf heb ik de oorlog niet 
meegemaakt

Maar zal 4 mei altijd herdenken
zij vochten voor vrijheid en 

vrede
en dat zal ik altijd eren

Madou Schellingerhout

Dodenherdenking
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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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Kastanjeboom Dorpshuis

Op 16 april jl. is de grote kastan-
jeboom tegenover de entree 
van het Dorpshuis in Aarlander-
veen omgezaagd.
 
De aanleiding tot het verwijde-
ren van deze boom is de aantas-
ting door de kastanjebloedings-
ziekte. Hierdoor verkeerde de 
boom in een slechte conditie en 
was het noodzakelijk om hem nu 
te verwijderen.
 
De gemeente had deze werk-
zaamheden al aangekondigd 
maar de uitvoering is in een 
stroomversnelling gekomen 
door diverse omstandigheden. 
(late voorjaarswinter , natte pe-
riode en nog veel uit te voeren 
klussen in het kortere voorjaar.)
 
Omdat deze boom een beeld-
bepalende functie heeft wordt 
er op korte termijn, deze week 
nog,  een nieuwe boom aange-
plant.  De nieuwe boom is er een 
met een smalle vorm ,  een zoge-
naamde smalle haagbeuk ( Car-
pinus betulus “Frans Fontaine”), 
hiernaast een foto van een vol-
wassen haagbeuk.  De boom die 
nu aangeplant wordt is kleiner.

Het bankje dat om de kastanje-
boom stond wordt om de nieu-
we boom terug gezet.
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Bericht van onze Wijkagent Bert Vitters

Ik heb de laatste Belangenaar 
eens zorgvuldig doorgelezen. Er 
speelt nog best veel in dat dorp 
Aarlanderveen zeg!
 
Tja, Aarlanderveen…
Ik ken het dorp vooral van-
uit mijn jeugd. Dikke snoeken 
zwommen daar in de veenslo-
ten. Tenminste, als er voldoende 
water in stond. Vaak liep ik mid-
den in zo'n sloot met mijn kano 
aan de grond om vervolgens een 
spoor van stinkende gasbellen 
te veroorzaken.

En schaatsen natuurlijk over de 
Aarlanderveense wetering in de 
winter. Heel wat kilometers heb 
ik toen afgelegd. Ik herinner mij 
nog die schaatser die in volle 
vaart niet diep genoeg bukte bij 
een betonnen bruggetje. Die liep 
flinke hoofdpijn op zeg!

En wat betreft het dorp, ik er-
voer dat voornamelijk als een 
oase van rust. Wat boerenbe-
drijvigheid en oude mensen in 
vrijstaande woningen. Een schit-
terende natuur, vooral in het 
voorjaar.

Verder had ik niet zoveel met 
Aarlanderveen, eerlijk gezegd. 
Daar gebeurde eigenlijk niets.  
Zoiets als in het liedje “Mijn 
dorp” van Wim Sonneveld.
 
Maar dat is snel veranderd. Aar-
landerveen in de context van de 
globaliserende wereld ontwaak-
te uit zijn winterslaap. De crisis 
is voorbij en plots zie ik nieuwe  
huizen verschijnen met  spelen-
de kinderen op straat. Nieuwe 
bewoners met straks misschien 
wel glasvezelkabel snel Inter-
net (…).  Aarlanderveen ver-
andert onontkoombaar en zal 

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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nooit meer hetzelfde zijn als in 
mijn jeugd. En dat is goed, maar 
maakt mij toch ook wel wat me-
lancholiek.  Een nieuwe wijk bij 
de voetbalvereniging?  Natuur-
lijk, er moet immers gewoond 
worden en zo houd je de jonge 
mensen in het dorp en leerlingen 
voor de basisschool.
 
Ik ben benieuwd of het gaat luk-
ken om het dorpse karakter te 
behouden in de context van alle 
vernieuwingen in de toekomst. 
Dat betekent dat de bewoners 
op elkaar moeten letten in de 
goede zin van het woord. Om-
kijken naar elkaar en zich ver-
antwoordelijk voelen voor de 
sociale omgeving. Meedenken 
en meekijken als het gaat om 
de veiligheid van onze ouderen 
en onze kinderen. Als een echte 
dorpsgemeenschap en zoals het 
altijd is geweest .

Veel bewoners steken daarvoor 
hun nek uit met het organiseren 
van allerlei evenementen en vrij-
willigerswerk. Dat is waarin Aar-
landerveen zich onderscheidt 
van bijvoorbeeld Alphen.  Als 
wijkagent probeer ik daarbij te 
helpen waar mogelijk en ik over-
leg dan ook  regelmatig met de 
‘dorpsoudsten’.  Als politie wil-
len we er ook graag voor Aarlan-
derveen zijn en bijdragen aan de 
veiligheid.

Meld verdachte situaties dan 
ook op het moment dat die ge-
beuren via 112. Wanneer we sa-
menwerken blijft Aarlanderveen 
de veilige en prettige woonplek 
die het altijd is geweest.
 
Bert Vitters
Wijkagent

Bericht van onze Wijkagent Bert Vitters
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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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Ouder-Kind tennistoernooi

TCA Aarlanderveen organiseert 
Ouder-Kind tennistoernooi.

Kom gezellig met je vader of 
moeder tennissen! Op zondag 
27 mei 2018 vanaf 11:00 uur orga-
niseert de tennisvereniging van 
Aarlanderveen voor de 2e keer 
het ouder-kind toernooi. Dit is 
voor iedereen die tennissen leuk 
vindt (je hoeft geen lid te zijn).

Je speelt deze dag een paar wed-
strijden tegen een ander kind en 
ouder en voor de winnaars heb-
ben wij een leuke prijs.

En er zijn nog meer prijzen te 
winnen want je kunt, op de mo-
menten dat je even moet wach-
ten, proberen om sjoelkampioen 
te worden.

De kosten voor dit toernooi zijn 
€ 5,00 en hiervoor krijg je on-
beperkt limonade (ouders een 
kopje koffie of thee) en iets lek-
kers.

Als je mee wilt doen hebben wij 
op de club genoeg tennisrackets 
en tennisballen. Je moet alleen 
zelf goede schoenen aantrekken 
en dit mogen geen schoenen zijn 
met een grof profiel of noppen.

Opgeven kan tot 21 mei telefo-
nisch bij Diana Verboon op num-
mer 0172-570013 of via e-mai:
diana.verboon@casema.nl

Tot zondag 27 mei!
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De dingen goed regelen voor wanneer u dat zelf  

niet meer kunt: een testament kan u en uw  

naasten veel zorg en ellende besparen. Doorgaans  

treedt het pas in werking na uw overlijden, maar  

wat als u door ziekte of een ongeluk niet meer  

in staat bent om zelf te handelen? Wist u dat u  

voor die situatie ook een levenstestament kunt  

opstellen? Wie dan leeft, dan zorgt? Kroes en  

Partners denkt van niet!

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

testament?
Wij zorgen
dat het
bij u leeft
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Succesvolle senioren datingmiddag

“Het was best eng om deze 
stap te maken, maar het viel mij 
honderd procent mee. Ik heb 
een heel aangename middag 
gehad”, vertelt mevrouw Dek-
ker. Tom in de buurt organiseert 
voor senioren een datingmid-
dag. Op 18 mei aanstaande is het 
weer zo ver. 
 
Wijkcoach Carolien Satink ver-
telt “in januari 2018 gingen we 
voor het eerst van start met 
deze datingmiddag. Voor ons 
was het ook even afwachten 
hoe dit zou lopen. Maar de reac-
ties en aanmeldingen waren bo-
ven verwachting.” Collega Ilona 
de Wit licht toe, “er is een grote 
groep ouderen in Alphen die al-
leen is. Echter na een tijd alleen 
te zijn, kan het soms best een 
grote stap zijn om daar veran-
dering in te brengen. Tom in de 
buurt wil deze stap makkelijker 
maken en organiseert daarom 
nu voor de tweede keer een da-
tingmiddag.”
 
Mevrouw Dekker heeft tijdens 
de datingmiddag meerdere 
korte gesprekken gevoerd met 
andere senioren. Zij ontmoette 
enkele dames die bij haar in de 
buurt bleken te wonen. Zij heb-
ben afgesproken om met elkaar 
koffie te gaan drinken. 

Het was een geslaagde middag, 
een zeer volle zaal en er vonden 
geanimeerde gesprekken plaats. 
Uiteindelijk zijn er 16 matches 
tot stand gekomen.
 
De datingmiddag van Tom in de 
buurt is er voor iedere oudere 
tussen de 60 en 70 jaar die het 
leuk vindt om iemand te ont-
moeten om de kleine dingen van 
het leven mee te delen. Zoals sa-
men naar de bioscoop, een wan-
deling maken of samen eten. En 
dat hoeft zeker geen nieuwe 
liefde te zijn, dat mag ook een 
nieuwe vriendschap zijn. Ieder-
een die behoefte heeft iemand 
anders te ontmoeten is welkom. 

De datingmiddag van Tom in de 
buurt is vrijdag 18 mei van 14:00 
tot 15:30 op een locatie in de 
buurt van Alphen centrum. Na 
aanmelding ontvangt u de defi-
nitieve locatiegegevens. U kunt 
zich tot en met 7 mei opgeven. 
De entree van 5 euro betaalt u bij 
binnenkomst, dit is inclusief een 
hapje en drankje. 
 
Voor meer informatie:
Aanmelden kan tot en met 7 mei 
via wijkcoaches: 
Ilona de Wit      : 06-51924902
Carolien Satink: 06-41082393
www.tomindebuurt.nl
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Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Uitslag gemeenteraadsverkie-
zingen Aarlanderveen

In Aarlanderveen gingen 605 
mensen naar de stembus. Op-
vallende stemmentrekkers in 
het dorp waren Nico Kempenaar 
(VVD) met 45 stemmen en Patri-
cia de Sain-Innemee (CDA) met 
26 stemmen. 

Dit is de uitslag: 
1. CDA 164 stemmen
2. Nieuw Elan 118 stemmen
3. VVD 101 stemmen
4. ChristenUnie 51 stemmen
5. GroenLinks 47 stemmen
6. D66 32 stemmen
7. SP 26 stemmen
8. PVDA 21 stemmen
9. BA 19 stemmen
10. SGP 15 stemmen
11. RGL 9 stemmen

 
        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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Rommelmarkt
26 Mei is de jaarlijkse rommel-
markt weer in en rond Het 
Dorpshuis, Dorpsstraat 53 te 
Aarlanderveen. Op donderdag-
avond 24 mei komen de vrijwil-
ligers huis-aan-huis langs om uw 
(bruikbare) rommel weer op te 
halen. Witgoed en matrassen 
worden niet meegenomen. Vrij-
dagavond 25 mei volgt nog een 
ronde, dan worden alleen de 

spullen die aan de straat staan 
meegenomen. 

De markt op 26 mei is van 09.00-
14.00 uur. 

Zelf een kraam of grondplaats 
huren? Dat kan bel snel om een 
plek te reserveren 06 - 39795333 
of via e-mail: zomermarkt@
doorsamenwerkingsterk.nl

Nieuws van DSS

Herinnering Zomerkaarten
Daar waar bij de meeste clubs 
het kaarten stil ligt in de zomer-
maanden, kunt u in het Dorps-
huis aan de Dorpsstraat 53 te 
Aarlanderveen de hele zomer 
door klaverjassen op vrijdag-
avond. 

Op 11 mei zijn we gestart en 
we gaan door tot 31 augustus 
(m.u.v. 25 mei). Geen competi-

tie, maar wel gezellig klaverjas-
sen en elke avond ook een aan-
tal heerlijke “vleesprijzen”. 

De zaal gaat open om 19.30 uur 
en om 20.00 worden de eerste 
kaarten gelegd. 

Deelname per avond is € 5,00 (in-
clusief een kopje koffie/thee). De 
speelwijze is Rotterdams.
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Op 7 april organiseerde Brand-
weer post Aarlanderveen in 
samenwerking met Veiligheids-
regio Hollands Midden en het 
ABWC (Algemeen Brandweer 
Wedstrijd Comité) de provin-
ciale vaardigheidstoetsen TAS 
HD (Tank Auto Spuit Hoge 
Druksysteem) voor collega 
brandweerkorpsen. 

De Brandweerkorpsen kwamen 
uit Hollands Midden, Zuid Hol-
land Zuid en Rotterdam-Rijn-
mond, de in totaal 10 deelne-

mende Brandweerkorpsen 
streden om de eerste drie plaat-
sen waarmee je doorgaat naar 
de volgende ronde. De korpsen 
toonden hun vaardigheden aan 
de toeschouwers en aan de vak-
jury. Het brandweerkorps Aar-
landerveen verzorgde 10 keer 
eenzelfde scenario op een agra-
risch bedrijf in het Noordeinde. 

Het scenario was een ongeval 
met mestgassen welke vrijkwa-
men door het mixen. Hierbij wer-
den werkzaamheden gedaan 

Brandweer wedstrijd
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Brandweer wedstrijd

met een slijptol waardoor een 
ontploffing plaatsvond. Door 
de ontploffing kwam ook in een 
nabijgelegen schuur verlichting 
naar beneden welke in het stro 
en hooi was gevallen waardoor 
de brand ontstond. Het slachtof-
fer met de slijptol moest van het 
rooster gered worden wat be-
moeilijkt werd door de nog aan-
wezige mestgassen. In de nabij 
gelegen schuur was ook iemand 
de kalveren aan het mesten en 
moest ook uit deze situatie be-
vrijd worden. 

Voor de bevelvoerder was de 
moeilijkheid dat hij de verha-
len van 2 verschillende mensen 
aan elkaar moest vragen en 
hierbij ook de schade van de 
stal moest lezen. Hierbij was de 
verkenningsfase van deze inzet 
cruciaal om een goed inzetplan 
te maken. Als het inzetplan ge-
maakt was konden de ploegen 
op de verschillende slachtoffers 
worden ingezet. De eerst ploeg 
werd ingezet met adembescher-
ming en mest-gas detector bij de 
melkput in de stal en de tweede 
ploeg met ademlucht in de nabij 
gelegen schuur. Om de gevaren 
van de mestgassen te bepalen 
werd beroep gedaan op de pa-
rate kennis van de gehele ploeg. 

De 10 deelnemende Brandweer-
korpsen hebben hard gewerkt 
en hebben laten zien wat ze 
konden en ook waar er nog leer-
punten te verdelen waren. De 
prijzen werden verdeeld door de 
korpsen:
1: ’s-Gravendeel
2: Hardinxveld-Giessendam
3: Nieuw-Beijerland

Door de goede organisatie en 
het mooie weer heeft iedereen 
een geweldige dag gehad.



26 Mei 2018
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Open brief aan Het dorp - 'praat 
gewoon eens met elkaar'

Maandag 26 maart was de Jaar-
vergadering van de Belangen-
vereniging. De opkomst was re-
delijk te noemen en het publiek 
opvallend makkelijk te verdelen 
in 2 groepen. Een flinke kluit 
jeugd en een grote groep (met 
alle respect) redelijk grijze oude 
mensen, een groep die op haar 
beurt weer op te delen was in 
'fanatieke bewoners' en een 
zwijgende middenmoot. En ik, 
ik zat daar als net-veertiger-met-
4-kinderen een beetje bij. Het 
heetste hangijzer van de avond 
was, zoals altijd, leefbaarheid en 
dus woningbouw. Vanuit de eer-
ste groep was er vooral de roep 
om daadkracht. Aan de gezich-
ten uit de tweede groep te zien 
vooral vraagtekens en voelbaar 
onderhuidse weerstand, en de 
middenmoot die zweeg, zoals 
het de zwijgende middenmoot 
betaamt. En ik? Ik zat daar tus-
sen met de ervaring van groep 1 
op zak en de wens om ooit toe 
te treden tot groep 2. De mid-
denmoot trekt me niet zo. De 
conclusie voorafgaand aan de 
avond is al jaren dat woning-
bouw nog steeds noodzakelijk 
is, maar de vraag is zoals altijd 

waar?  De grote frustratie van 
groep 1, 'Waarom gebeurt het 
dan nog steeds niet?!'  voerde de 
boventoon. De soms bedachtza-
me terughoudendheid in groep 
2 vond ik verrassend.
 
Ik durf best te zeggen dat ik 
sinds een paar jaar om me heen 
kijk naar een andere woning, 
doorstromen heet dat. Ik ben 
dan ook meer dan geïnteres-
seerd als ik weer ergens van een 
plan of idee hoor.

Het is een simpel feit dat de ge-
meente tot op heden niets in 
ons dorp creëert, nu niet, en ook 
de afgelopen jaren niet. Er zijn 
de afgelopen jaren diverse par-
ticuliere initiatieven geweest, 
van klein tot groot, maar steeds 
sneuvelt het op regelgeving of 
lokale weerstand. Dat eerste is 
frustrerend maar zakelijk. Hoe 
vervelend en jammer ook, daar 
hebben we mee te maken. Hulde 
aan degenen die zich er zo lang 
voor inzetten om dat te verande-
ren. Jammer dat dat nog steeds 
niet lukt. Dat tweede zit dieper, 
en is onderdeel van de mensen 
zelf en dat snap ik oprecht niet. 

Het meest recente plan wat 

Open brief aan alle Aarlanderveners
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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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mijn interesse trok was om op 
Noordeinde 50 een landelijk, 
duurzaam en autoluw hofje te 
creëren voor jonge gezinnen, 
zodat zij de woningen waar 
ze nu zitten weer aan starters 
over kunnen laten. Daar kan je 
voor zijn, of tegen, of iets van 
vinden, of niet, maar ik vind het 
een mooi plan en een enorme 
kans voor ons dorp. Op de jaar-
vergadering werd gemeld dat 
de kans dat dit plan er nog komt 
erg klein geworden is. Persoon-
lijk vind ik dat erg jammer, maar 
wat me stoort is de manier waar-
op dit en voorgaande projecten 
vaak lijken te sneuvelen. Er lijkt 
'draagvlak' te ontbreken. Draag-
vlak is iets wat de gemeente 
graag ziet bij een dergelijk initi-
atief. Draagvlak is zoiets als ‘alle 
neuzen in de buurt dezelfde kant 
op’. Het creëren ervan laat zij 
echter over aan de mensen zelf 
en daar gaat het juist mis. In de 
praktijk betekent dit niets meer 
dan dat er al snel een podium 
is voor uitingen van weerstand, 
en dat de stem van potentiële 
bewoners of initiatiefnemers 
de mond wordt gesnoerd nog 
voordat er überhaupt iets van 
een plan is gemaakt. De beeld-
vorming van degene die vanaf 
de start het hardste schreeuwt 

bepaalt. Of datgene wat er ge-
schreeuwd wordt waarheid is 
doet er dan niet toe. Nepnieuws 
is ook nieuws. Het gevolg is een 
gefrustreerde buurt, gedesillusi-
oneerde dromers, plan om zeep. 
Weg kans, weg illusie en alles 
bleef zoals het was. Welkom in 
Aarlanderveen. Vervolgens con-
cluderen we weer dat het wel 
erg jammer is dat er in het dorp 
zo weinig gebouwd wordt, want 
de vergrijzing die in de zaal zo 
zichtbaar is ligt overal op de loer. 
Wachten op het volgende plan, 
cirkeltje rond.

Die manier van doen vind ik jam-
mer, oprecht jammer, zeker nu 
er ook al weer geruchten zijn 
dat mensen ‘tegen’ eventueel 
bouwen bij de voetbal zijn, daar 
gaan we weer. Weet u, we wo-
nen allemaal in Aarlanderveen, 
een Kroonjuweel volgens de 
Provincie, maar erg koninklijk is 
het er inmiddels niet. Sommigen 
zoals ik wonen er al zo'n 40 jaar, 
sommigen uit de eerste groep 
pas net, of nog niet eens, maar 
willen zeker niet weg, maar zijn 
er wel bijna genoodzaakt toe. En 
de meeste mensen uit de twee-
de groep willen hun verworven 
leventje liever niet zien verande-
ren. En de middenmoot kijkt toe 

Open brief aan alle Aarlanderveners
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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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en blijft zitten waar hij zit. Toch 
zullen we het met elkaar moe-
ten zien te rooien. Niet alleen als 
buren, of potentiële buren, maar 
ook bij een van de 30 verenigin-
gen, ook met elkaar aan de bar 
in de kroeg, ook in de optocht 
achter de muziek op Konings-
dag, ook op het schoolplein, 
ook in de kerk op zondag of des-
noods alleen met kerst. Ook op 
de trekker met het zomerfeest, 
en ook bij poldersport in de bag-
ger. Ook met de collectebus aan 
de deur, ook in de speeltuin met 
je kleinkinderen, ook als je bood-
schappen doet bij de SRV-kar of 
als je in de rij voor een patatje 
staat bij de kar van Marie. Ook 
op burendag, ook als het 1e kam-
pioen wordt, ook op een kaart-
avond, ook bij een toneelvoor-
stelling, ook bij een concertje in 
de Studio en ook als je een pakje 
aanpakt voor de buren. Ook als 
inval-oppas als de buurvrouw 
snel even weg moet, ook als je 
iemand voor laat gaan bij de bak-
ker, simpelweg omdat dat hoort 
en ook als iemand vraagt of zijn 
kind even bij je kan spelen 's mid-
dags. Kortom, overal, waar dan 
ook, je bent hier niet alleen en al 
helemaal niet alleen maar voor 
jezelf.

Toch blijkt de Aarlanderveense 
samenleving inmiddels een veel 
grotere 'IK-factor' te kennen 
dan ik had verwacht. Het heet 
niet voor niets een SAMEN-le-
ving, maar wees eerlijk, eigenlijk 
bakken we er steeds minder van 
en gaat het steeds meer om de 
IK-beleving. 'Ik wil niet dat .. ', 'Je 
denkt toch niet dat ik .. ',  '.. ik .. 
ik .. IK .. !' 

Bij deze roep IK iedereen in dit 
dorp op eens gewoon met el-
kaar te praten, om normaal te 
doen als het om dit soort zaken 
gaat. Wees eens niet bang voor 
het onbekende of verandering. 
Baseer je eens op de feiten, fei-
ten van beide kanten. Kijk ook 
eens in de spiegel voor je be-
gint te schreeuwen. Ken je de 
feiten niet, laat je dan informe-
ren. Hoe? Praat eens mét elkaar, 
en niet óver elkaar. Ga eens na 
wat jíj kan doen voor dit dorp, 
in plaats van te klagen dat een 
ander iets doet wat jíj niet wilt. 
Zoek élkaar eens op, in plaats 
van de confrontatie. Kijk eens 
naar jezelf, neem zélf eens ini-
tiatief en verwijt niet steeds de 
andere het gebrek daaraan. Laat 
je stem horen, maar dan niet al-
leen als het volume van je com-
mentaar op alles wat in jou ogen 

Open brief aan alle Aarlanderveners
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zo slecht of onmogelijk is omdat 
het je wellicht raakt in je eigen 
veilige bestaan. Denk zélf eens 
in oplossingen, en niet continue 
in problemen. Kom zélf eens 
met een plan en verafschuw dat 
van een ander niet op voorhand. 
Stap zélf eens over je schaduw 
heen, in plaats van anoniem uit 
het donker te roeptoeteren en 
te klagen. Volg niet de mening 
van degene die het hardste 
schreeuwt, maar vorm er zélf 
eens een. Denk ook eens aan 
een ánder, en niet alleen aan 
jezelf. Blijf niet hangen in frus-
tratie, maar doe gewoon mee. 
Communiceer, praat, doe, werk, 
schrijf, klus, zorg, deel, leef, en 
help dit dorp nou eens vooruit, 
samen. Kijk eens naar het gro-
tere geheel in plaats van alleen 
naar het naambordje met je ei-
gen huisnummer naast de deur 
waar op staat ... hier woon IK !

Moet dan alles zomaar door 
gaan? Moet hier dan alles zo-
maar kunnen? Nee, dat zeg ik 
niet, en dat hoeft ook niet. Want 
het dorp moet het juweeltje blij-
ven wat het is, maar dat zegt 
niet dat er niks moet gebeuren. 
Niks doen zorgt op termijn voor 
een averechts effect, leegloop 
en verval. Ook juwelen moet je 
poetsen om ze te laten blinken.
 
Iedereen is onderdeel van dit 
dorp, woningen zijn geen eilan-
den, maar vormen samen de 
straat, de straat de buurt, en 
de buurten het dorp Aarlander-
veen. Het feit dat je hier kán, 
mág of wíl wonen brengt ook 
de verantwoordelijkheid met 
zich mee om er sámen iets van 
te maken, om mogelijkheden 
z'n minst met open blik te on-
derzoeken en kansen te grijpen 
waar ze zich voordoen. Het Aar-

Open brief aan alle Aarlanderveners
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landerveen van 50 jaar geleden 
zag er ook anders uit dan nu, 
de klinkers zijn vervangen door 
asfalt, menig ophaalbrugje is 
verdwenen en winkels zijn ver-
bouwd tot woning. Heeft u daar 
elke dag last van? Het dorp zal 
er over 50 jaar ook weer anders 
uit zien dan nu, accepteer dat 
maar vast. Verandering is altijd 
eng, maar vooruitgang onver-
mijdelijk. Dus geef de energie 
van elk initiatief, groot of klein, 
en waar dan ook, op elk vlak, in 
ieder geval eens een kans. Een 
eerlijke kans. Ga gewoon met 
open vizier de ander tegemoet. 
Praat mét elkaar, leer van elkaar, 
en baseer je mening op de feiten 
en oordeel pas daarna. Doe het 
samen, en doe mee in plaats van 
tegen.

Kent u het betoog van Jan Ter-
louw in De Wereld Draait Door 

van 2 jaar terug nog? Over toe-
nemende hufterigheid, egoïsme 
en gebrek aan vertrouwen in de 
samenleving. Het verhaal van 
het touwtje-door-de-brievenbus 
van vroeger? Ik zie weinig touw-
tjes in het dorp, wel steeds meer 
korte lontjes. Maar bij mij hangt 
het touwtje er, sterker nog zelfs 
de achterdeur staat open. Kom 
eens langs als je wil, je bent 
welkom om te praten. Als meer 
mensen dat eens zouden doen 
dan wordt het er in Aarlander-
veen een stuk gezelliger én leef-
baarder op dan met de alle deu-
ren op slot.
 
Edwin Hijman

Open brief aan alle Aarlanderveners

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
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Koningsdag, een terugblik

We begonnen de Koningsdag zo-
als gebruikelijk met de optocht 
waar weer enthousiast aan deel 
genomen werd, ook in het kader 
van het thema.

De Jury kwam tot de volgende 
uitslag:
1e prijs: Stijn Wijsman
2e prijs: Feline Kok 
Groepsprijs: Hailey en Linsey  
van den Berg 

Het weer was goed, een lekker 
zonnetje alleen de temperatuur 
was wat aan de lage kant. Daar-
om werd het Oranje-dorpsont-
bijt, na de optocht en het spelen 
van het Wilhelmus door DSS, 
weer binnen gehouden. Het 
Dorpshuis stroomde helemaal 
vol. 

De kinderspelen werden gehou-
den op het plein en de winnaars 
in de 3 verschillende leeftijd ca-
tegorieën waren Bauke … , Ma-
rijn vd Vis en Cailin Brouwer.

De ingeleverde kleurplaten wer-
den door de jury als volgt beoor-
deeld:
0-4 jaar: Floris Jansen
5-7 jaar: Luuk van Koppen
8-11 jaar: Nick den Edel

Om 11.30 uur begon de Kinder-

bingo waar heel enthousiast aan 
deel genomen werd zowel door 
de kinderen als door de presen-
tator burgemeester Spies. De 
burgemeester reikte vervolgens 
ook alle prijzen uit.

Tijdens de controle door het 
dorp bleek dat er redelijk goed 
gevlagd werd. De taartbonnen 
van de vlaggen sweepstake gaan 
naar fam. van Nieuwkoop, Oost-
kanaalweg 7 en naar Bert Suilen 
en Plonie van Berkel, Dorps-
straat  27D (hofje van ’t Riet)

Hierbij danken wij u allen har-
telijk voor uw belangstelling en 
deelname.

Het Oranjecomité
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Koningsdag, een terugblik
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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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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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Colofon

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.

De Belangenaar is een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen 
en wordt 11 keer per jaar thuis bezorgd bij elk lid van de Vereniging. Het lid-
maatschap, inclusief stemrecht,  kost 3 euro per persoon (boven de 18 jaar) 
per jaar. U kunt lid worden door het lidmaatschap formulier  aan te vragen 
per e-mail bij penningmeester@bvaarlanderveen.nl 
Wij stellen het op prijs als we gebruik kunnen maken van een jaarlijkse au-
tomatische incasso van uw bankrekening.



OUDSHOORN
www.toyota-oudshoorn.nl


