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Voor overblijven ben je nooit te oud
Bij de Viergang worden overblijvers gescout

Het doorgeefstokje met Patric als dienstverlener pur sang
Mag ik ook bij de brandweer aan de gang?

Nationale tuin wie heeft er zin?
Tegel eruit plantje erin

Bij Pretfort werd er gesprongen
Fietsen voor de Zonnebloem bijna begonnen?

TCA Ouder Kind Toernooi
Hopelijk blijft deze zomer ook zo mooi!
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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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Zaterdag 9 t/m zondag 17 juni
Nationale Tuinweek. Zie 
voor meer informatie deze 
Belangenaar

Vrijdag 15 juni
DSS Zomerkaarten in het 
Dorpshuis aanvang 19:30 uur

Zaterdag 16 juni
Speeltjesmiddag speeltuin 
vereniging van 10:00 uur tot 
14:00 uur. Meedoen, geef je 
dan op via jeugdcommissie@
speeltuinaarlanderveen.nl
Leden € 3.00, niet leden € 4.00
-
Dressuurwedstrijd RSV De 
Ziende. Kijk op www.pretfort.nl 
voor meer informatie

Vrijdag 22 juni
DSS Zomerkaarten in het 
Dorpshuis aanvang 19:30 uur

Zondag 24 juni
Rabo sponsorfietstocht. Zie 
voor meer informatie deze 
Belangenaar

Vrijdag 29 juni
DSS Zomerkaarten in het 
Dorpshuis aanvang 19:30 uur

Vrijdag 6 juli
DSS Zomerkaarten in het 
Dorpshuis aanvang 19:30 uur

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 20 juni
Woensdag 4 juli

Bestuursvergadering
Woensdag 20 juni

Redactievergadering
Woensdag 27 juni

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 7 juli 

Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 25 juni

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

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen

Agenda

Aarlanderveen in de Vitrine
Tentoonstelling tot eind juni 
in ‘De Vergulde Wagen’, Van 
Boetzelaerstraat 48, Alphen 
aan den Rijn. 
Woensdag van 14-16 uur en 
Zaterdag van 11-16 uur. 
Zie voor meer informatie 
deze Belangenaar
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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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Bescherming persoonsgege-
vens:
De BVA heeft maatregelen ge-
troffen om te voldoen aan de 
nieuwe wet op de bescherming 
van persoonsgegevens. Uw per-
soonlijke gegevens, zoals ge-
meld op het inschrijfformulier  
van de BVA zijn opgeslagen op 
een versleutelde gegevensdra-
ger (en niet meer op een PC).
 
Contributie:
In de afgelopen twee maanden 
heeft Dick de Graaf de contribu-
tie bij een 75  tal  contant beta-
lers opgehaald. Gelukkig zijn er 
ook nu weer contant-betalers  
bij die overgeschakeld zijn op 
automatische incasso. De auto-
matische incasso wordt in sep-
tember verstuurd.
 
Speelbos/groenstrook Jacob 
van Damstraat:
De provincie vindt een speelbos 
geen goed idee, maar wil  wel 
nadenken en praten over het 
plaatsen van een hek aan de 
kant van de N231. Een kind kan 
dan vrijwel niet meer de weg 
oplopen en ongenodigde gasten 
kunnen vanaf de N231 niet meer 
naar de huizen en eigendommen 
van bewoners van de Jacob van 
Damstraat. Zodra we groen licht 

krijgen voor het hek gaan we 
naar de volgende stap: financiën 
en uitvoering. Indien u wilt hel-
pen zowel financieel en/of met 
de uitvoering dan stellen we dat 
zeer op prijs. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met 
wijkbeheer (wijkbeheer@bvaar-
landerveen.nl).
 
Wonen:
We zijn inmiddels meerdere ke-
ren op bijeenkomsten geweest 
waar onder andere provincie en 
gemeente aanwezig waren. We 
hebben de provincie een brief ge-
stuurd met de volgende vragen:  
Wat zijn nu exact de regels van 
de vliegtuigcontouren. Waarom 
mag in de ene woonplaats iets 
wel en bij ons in Aarlanderveen 
niet. Daarnaast gaan we de nieu-
we coalitie van Alphen aan den 
Rijn vragen om mee te denken 
en actie te ondernemen om het 
woningenprobleem van Aarlan-
derveen (samen) op te lossen.
 
Wijkbeheer:
We hebben voor twee locaties 
aan de Hogedijk palen met hon-
denpoepzakjes aangevraagd. 
Het verzoek is de zakjes te ge-
bruiken zodat het geen bende 
wordt.

Van de bestuurstafel
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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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Aarlanderveen in de Vitrine

Dit Jaar is het 100 jaar geleden 
dat de gemeente Alphen aan 
den Rijn is ontstaan. 

Ter gelegenheid daarvan heeft 
de Historische Vereniging Alphen 
aan den Rijn in hun tentoonstel-
lingsruimte ‘De Vergulde Wagen’ 
aan de Van Boetzelaerstraat een 
tentoonstelling over de geschie-
denis van Alphen aan den Rijn 
ingericht. De nadruk valt daarbij 
op de afgelopen eeuw. 

De tentoonstellingscommissie 
van de Historische Vereniging 
heeft de Stichting Aarlander-
veens Archief ruimte aangebo-
den om voor een aantal weken 
ook attributen over de geschie-
denis van Aarlanderveen  te 
plaatsen. Daarvan hebben wij 
natuurlijk graag gebruik ge-

maakt. Uit onze verzameling 
hebben wij een aantal aanspre-
kende voorwerpen tentoonge-
steld. 

Wilt u ook de dokterstas van 
dokter Van der Wind zien; het 
houten gemeentewapen van de 
gevel van het oude brandspuit-
huis aan de Dorpsstraat; het sa-
bel van de veldwachter Jacob de 
Bruin (later eigendom van Hein 
Vergunst); voorwerpen uit het 
huis van Manus en Ant Heems-
kerk ?

Tot eind juni zijn ze nog te zien in 
‘De Vergulde Wagen’, Van Boet-
zelaerstraat 48, Alphen aan den 
Rijn. De tentoonstelling is vrij 
toegankelijk op woensdag van 
14-16 uur en zaterdag van 11-16 
uur. 

Veiligheid:
We onderzoeken de mogelijk 
om op meerdere locaties dyna-
mische 30km borden te plaatsen 
in Aarlanderveen. Om mensen 
bewust te maken van hun snel-
heid en daarin indien nodig hun 
snelheid aan te passen.

 Vragen/opmerkingen:
Heeft u vragen of opmerkingen, 
zoek dan contact met ons ( be-
stuur@bvaarlanderveen.nl ).

Van de bestuurstafel
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Koperweg 15 
2401 LH  Alphen aan den Rijn

Tel. 0172 415 080
Fax 0172 421 242

info@autoservicezwart.nl
www.autoservicezwart.nl

A U T O S E R V I C E

         BETAALBAAR EN BETROUWBAAR

     �����

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

Patrick & Johan Zwart

Speciaal voor inwoners van Aarlanderveen : Gratis haal en brengservice
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Nationale Tuinweek

De Nationale Tuinweek 2018, van 
9 tot en met 17 juni, heeft als the-
ma Moestuinieren.

Tuinvereniging Groei & Bloei or-
ganiseert in die week activitei-
ten in meer dan 20 regio’s in het 
land. Van Schagen tot Roermond 
en van Wageningen tot Walche-
ren. De meeste activiteiten zijn 
gratis, voor sommige wordt een 
kleine vergoeding gevraagd. De 
tuinweek wordt afgesloten met 
het Opentuinenweekend op 16 
en 17 juni waarin meer dan 1.000 
particuliere tuinen opengesteld
worden voor publiek.

Activiteiten
Ook Groei & Bloei Alphen aan 
den Rijn e.o. organiseert een 
aantal leuke activiteiten, op 13 
juni organiseren we een tuinreis 
naar Noord-Holland en op 16 juni 
een Opentuinendag. Kijk voor 
een compleet overzicht op: 
https://alphen.groei.nl/

Opentuinenweekend
Op 16 juni is het Groei & Bloei 
Opentuinendag in Hazerswou-
de Rijndijk, Koudekerk aan den 
Rijn en Alphen aan den Rijn. 
Zes particuliere tuinen en twee  

 
        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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Nationale Tuinweek
volkstuinverenigingen openen 
hun tuinhekken voor iedereen. 
Zo ontdek je de mooiste groen-
paradijsjes van onze omgeving. 
Alle adressen staan op de websi-
te: alphen.groei.nl

Tegel eruit, plant erin
Geïnspireerd geraakt door een 
van de vele activiteiten tijdens 
de Groei & Bloei Nationale Tuin-
week? Kom dan op zaterdag 23 
juni naar Intratuin Ter Aar. Daar 
organiseert Groei & Bloei een 
landelijke inwisselactie ‘Tegel er-
uit, plant erin’. Iedereen die op 
zaterdag 23 juni tussen 10.00 en 
15.00 uur een tegel uit eigen tuin 
inlevert bij Intratuin , ontvangt 
twee gratis planten voor in de 
(moes)tuin. Kijk voor meer infor
matie op www.groei.nl/tuinweek 

Heerlijke moestuin
Voor zowel beginnende als ge-
vorderde moestuiniers presen-
teert Groei & Bloei het magazine
Heerlijke moestuin. Deze extra 
dikke special van 160 pagina’s 
bevat van alles over het kweken 
van groente en fruit. Van aanleg 
tot oogst. Met eenvoudige stap-
penplannen, praktische tips en 
smakelijke recepten ontdek je 
zo dat moestuinieren in elk sei-
zoen een groot feest is. Groei & 
Bloei’s Heerlijke moestuin is ver-
krijgbaar voor € 8,95 in de boek-
handel, kiosk of via www.groei.nl

Kijk voor meer informatie op 
https://alphen.groei.nl/ of neem 
contact op met PR-contactper-
soon Wilma Gerver 06-23542306 
of voorzitter Afra van Ruiten, 
06-44552436
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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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Fietsen voor de Zonnebloem

Op zondag 24 juni a.s. wordt er 
gefietst in onze mooie omge-
ving. Dan wordt de Rabo Spon-
sorfietstocht gehouden. 

De Rabobank Sponsorfietstocht 
biedt alle verenigingen/stich-
tingen in de regio de mogelijk-
heid om een sponsorbijdrage 
bij elkaar te fietsen. Iedereen 
kan meefietsen: klanten, leden, 
ouders, opa's, oma's, broertjes, 
zusjes. Van jong tot oud, van 
recreatief tot professioneel. In 
2018 kunnen fietsers kiezen uit 
verschillende afstanden, rou-
tes en startpunten. De te rijden 
afstanden zijn 20, 40, 60, en 
100 km. De vereniging/stichting 
ontvangt resp. € 5,--, € 8,-- en  
€ 10,-- per deelnemer voor iedere 
uitgereden fietstocht. Voor de 
echte fanatiekelingen keert de 
bank zelfs € 15,-- uit voor de rou-
te van 100 km. 

De routes zijn gepland tussen 
de clubgebouwen van de deel-
nemende verenigingen/stichtin-
gen. Bij iedere stempelpost is 
de mogelijkheid om iets te eten, 
drinken of uit te rusten. Er wor-
den activiteiten georganiseerd 
door de verenigingen en er is 
muziek. 

Enthousiast geworden?
Ook de Zonnebloem afd. Aarlan-
derveen heeft zich aangemeld. 
Wij zijn op zoek naar fietsers die 
de Zonnebloem afd. Aarlander-
veen een warm hart toedragen 
en d.m.v. de fietstocht ook nog 
eens een extra steentje willen 
bijdragen. De opbrengst is be-
stemd voor een gezellige activi-
teit voor onze doelgroep.

De fietsers kunnen zich 24 juni, 
de fietsdag, melden bij één van 
de stempelposten tussen 9.00 
en 13.00 u. (100 km tot 11.00 uur)
- Scoutinggebouw, Ladderhaak 

4, Nieuwkoop. 
- Tennisvereniging Ter Aar, Vos-

holstraat 29, Ter Aar
- Wielervereniging Avanti, Ame-

rikalaan 163, Alphen aan den 
Rijn.

- Theehuis Villa Kakelbont (ipse 
de brugge) AH Kooistrastraat 
130. Nieuwveen

Daar krijgen de deelnemers een 
stempelkaart. Let op! Meld bij 
uw/jouw inschrijving dan het re-
gistratienummer 77  van de Zon-
nebloem afd. Aarlanderveen.

Heel graag tot ziens op 24 juni, 
namens het team Zonnebloem 
afd Aarlanderveen, Joke, Anne-
ke, Ali, Ria, Corrie, Ine, Floor en 
Yvonne.
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Zonovergoten Cross bij RSV De Ziende

Zaterdag 26 mei organiseerde 
RSV De Ziende weer een cross op 
Manege Pretfort aan de Achter-
middenweg in Aarlanderveen.

Een cross is eigenlijk een spring-
wedstrijd, verdeeld over de 
binnen- en buitenbak van de 
manege. In beide bakken staan 
hindernissen, die per categorie 
in hoogte verschillen. Voor de 
jongste ruitertjes lagen de mees-
te balken nog op de grond, maar 
voor de andere categorieën wer-
den ze een paar keer verhoogd.

Helaas is het aantal deelnemers 
aan de wedstrijden de laatste 
paar keren erg gedaald. Dit 
keer deden slechts 20 deelne-
mers mee aan de cross, terwijl 
vroeger minimaal het dubbele 
aantal aan dit soort wedstrijden 
deelnam. De vereniging is dan 
ook driftig op zoek naar andere 
wedstrijdvormen en denkt daar 
na de grote vakantie mee te kun-
nen starten.

Ondanks het lage aantal deelne-
mers, was het een zeer geslaag-
de wedstrijd; temeer door het 
prachtig mooie weer, waardoor 
de toeschouwers (meestal ou-
ders en andere familie) heerlijk 
buiten konden genieten van de 
zon. Dit maakte het wachten op 
de uitslag een stuk aantrekkelij-
ker.

De volgende wedstrijd bij RSV 
De Ziende, is een dressuurwed-
strijd op zaterdag 16 juni.

Wilt u meer informatie over ver-
eniging of manege, kijk dan op 
www.pretfort.nl.

Of kom een kijkje nemen op de 
manege aan de Achtermidden-
weg 8 in Aarlanderveen.

(De Achtermiddenweg is een 
zijweg van de Ziendeweg, van 
Nieuwkoop naar Zwammerdam)

Kano’s te huur voor een ondekkingstocht door de boerennatuur
          •  Starten midden in het boerenland, nabij de Nieuwkoopse Plassen.
          •  Prachtige uitgezette routes.
          •   Ook te combineren met molenbezoek en restaurantarrangement.
          •  Ideaal voor families, verenigingen kinderfeestjes. (max. 80 personen)
          •  Ook barbecuen behoort tot de mogelijkheden.

         Jaap en Margreet Verduyn - Achtermiddenweg 3 - Tel.: 0172- 571165
         Voor meer info kunt u kijken op: www.boerderijdevooruitgang.nl
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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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De Viergang zoekt TSO krachten

G E Z O C H T, T S O - K R A C H T E N  
VOOR VAST EN ALS OPROEP. 

Helpende handen voor de T.S.O.

We kunnen vaststellen dat de 
overblijf/T.S.O. op basisschool 
De Viergang stevig groeit. Om-
dat we de kinderen een gezel-
lige en veilige omgeving willen 
bieden zijn we daarom dringend 
op zoek naar mensen die voor 
vast, maar ook naar mensen die 
als oproepkracht willen komen 
helpen.

Ben je die gezellige moeder, 
vader, opa, oma, broer of zus 
(vanaf 18 jaar) of kent u iemand 
die met de kinderen een brood-
je wil eten en toezicht houdt bij 

het buitenspelen, kom dan eens 
langs en kijk een keer mee. Na 
een nadere kennismaking kun-
nen we zien wat de mogelijkhe-
den zijn.

Voor iedereen die ons tussen de 
middag wil helpen, is er een  fi-
nanciële vergoeding. Ook krijg 
je de mogelijkheid om leuke en 
leerzame workshops en cursus-
sen te volgen. Lijkt het je wat, 
neem dan contact op met Lau-
ra van der Vis, overblijfdevier-
gang@youscope.nl 
Tel.  06-51086083 (na 19.00 uur) 
of met Annet Kramer  tel.574173. 

Voor het functioneren als TSO 
kracht moet je een geldig VOG 
kunnen overleggen.

Spelletjesmiddag!

Zaterdag 16 juni is er een spelle-
tjesmiddag in de speeltuin. 

Op deze dag gaan we allemaal 
leuke dingen doen. We gaan sa-
men van alles ontdekken en ma-
ken, ook gaan we lekker eten. 

Wat we precies gaan doen blijft 
nog even een verrassing. 

We beginnen om 10.00 uur en 
om 14.00 uur is het weer afgelo-
pen. 

Leden betalen  € 3.00 en niet 
leden € 4.00. Kom je ook geef 
je dan op via jeugdcommissie@
speeltuinaarlanderveen.nl

Groetjes van het kinderactivitei-
ten team
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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

Op zondag 27 mei vond op het 
tennispark van Aarlanderveen 
voor de 2e keer het Ouder/kind 
tennistoernooi plaats. Dit jaar 
hadden maar liefst 12 koppels 
zich ingeschreven om gezellig 
met, en tegen elkaar te tennis-
sen. Alle kinderen en ouders, wel 
of geen lid van een tennisvereni-
ging, hebben laten zien hoeveel 
plezier je kunt hebben aan een 
partijtje tennis met elkaar. We 
konden genieten van spannen-
de rally’s en van mooie punten 
die werden gescoord. Alle deel-
nemende teams hebben 3 wed-
strijden van 15 minuten gespeeld 
en daar kwamen 6 winnaars uit.

1. Team Linsey (Linsey Valen-
tijn & Diana Verboon)

2. Team Thijs (Thijs & Leonie 
Poot)

3. Team Niels (Niels & Jeroen 
Poot)

4. Team Lente (Lente van 
Haastrecht & Michelle van 
Vlaardingen)

5. Team Noortje (Noortje & 
Ferry van der Pijl)

6. Team Kevin (Kevin & Caroli-
ne van Meurs)

Ook bij het sjoelen had iedereen 
zo ontzettend zijn best gedaan, 
dat we hebben besloten om ie-
dereen hiervoor te trakteren op 
een lekker zakje chips.

Na de prijsuitreiking was er nog 
genoeg enthousiasme om met 
elkaar nog even de baan op te 
gaan en hebben we ook op het 
terras kunnen genieten van het 
heerlijk zomerse weer. Kortom 
wederom een zeer geslaagd 
Ouder/kind tennistoernooi. Ho-
pelijk zien we iedereen volgend 
jaar weer terug en kunnen we 
ook nieuwe enthousiaste tennis-
sers verwelkomen!

TC Aarlanderveen
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Vertel eens iets over jezelf:
Ik ben geboren in Aarlanderveen 
(24/1/1979) en getrouwd met Kir-
stin. We hebben elkaar 21 jaar 
geleden ontmoet bij Studio Oos-
terman. Inmiddels hebben we 
twee kinderen: onze zoon Laszlo 
van 12 en dochter Orla van bijna 
10 jaar. De kinderen zitten hier in 
het dorp op school in groep 8 en 
in groep 5.

Waar kennen we je verder mo-
gelijk van? 
Natuurlijk van de brandweer, 

waar ik al ruim 20 jaar bij ben, 
en omdat ik mijn hele leven in 
Aarlanderveen heb gewoond én 
hier op school heb gezeten én er 
werk, ben ik waarschijnlijk geen 
onbekende in het dorp. 

Wat voor werk doe je? Na mijn 
opleiding tot bloemist ben ik 
eigenlijk bij toeval in de horeca 
terecht gekomen. Dit werk heb 
ik al doende geleerd en ik heb 
diverse horeca opleidingen ge-
volgd terwijl ik er werkzaam 
was. Inmiddels werk ik al 25 jaar 

Het doorgeef stokje, Patric van Egmond
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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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met veel plezier bij Studio Oos-
terman. Sinds 1998 ben ik als 
bedrijfsleider verantwoordelijk 
voor de totale bedrijfsvoering 
en de dagelijkse gang van zaken. 
We verzorgen diverse bedrijfs-
feesten en partijen. Daarnaast 
vinden er veel culturele activi-
teiten plaats, zoals: koffiecon-
certen, DSS-concerten, klaver-
jastoernooien, bridge-drive en 
dansavonden.

Wat vind je het leukst aan je 
werk?
Het klaarstaan voor de gasten en 

de veelzijdigheid, want elke dag 
is anders. Ik geniet ervan om het 
onze gasten naar hun zin te ma-
ken en er bijvoorbeeld voor een 
bruidspaar een onvergetelijke 
dag van te maken. De afwisse-
ling die dit werk biedt in de vorm 
van bedrijfsfeesten, bruiloften, 
diverse partijen, begrafenissen, 
vergaderingen en natuurlijk life-
cooking bij partijen vind ik erg 
leuk. Life-cooking doe ik in de 
zaal tijdens het diner of tijdens 
het feest. Bij een Hollands buffet 
gebruik ik de “Bolle Jaap”. Dit is 
een pan in de vorm van een Mexi-
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caanse hoed waarin het vlees op 
de bolling wordt bereid en in de 
rand bereiden we groenten in de 
extra rijke bouillon. Het verhaal 
gaat dat de naam van de pan 
komt van een vindingrijke Jaap. 
Een hardwerkende dagloner, die 
voor zijn baas turf moest steken 
in de Aarlanderveense polder en 
daarbij weinig tijd kreeg om te 
rusten en te eten. Hij kwam op 
het idee een deuk in de pan te 
slaan en deze ondersteboven op 
een houtvuur te plaatsen, zodat 
de bolling door de opgesloten 
hitte tot wel 250 graden verhit 
werd. Zo kon hij snel het vlees 
bereiden en tegelijkertijd de 
groenten in de rand garen in wa-
ter en de vrijgekomen vleessap-
pen. Verder gebruiken we meer 
bijzondere pannen zoals een 
Spaanse paella-pan en een grote 
wok. Deze pannen hebben he-
laas niet zo een mooi historisch 
verhaal als de “Bolle Jaap”! 

Wat heb je nodig om dit werk 
goed te kunnen doen?
Het is belangrijk dat je goed met 
gasten om kunt gaan, je mensen 
leuk vindt en dat je gezelligheid 
uitstraalt. Verder zorgen we dat 
onze medewerkers het samen 
ook leuk hebben want dat heeft 
weer een positieve uitwerking 
op onze gasten. Veel van onze 
medewerkers werken hier dan 
ook al jarenlang.

Wat weten we nog niet van je? 
Ik drink iedere dag een bakkie 
bij mijn ouders. Beide komen uit 
Aarlanderveen en zij wonen nog 
steeds op de Maarten Bogaard-
hof, waar ik ben opgegroeid. 
We zijn in totaal met vijf jongens 
en we hebben een goede band 
met elkaar. Zelf ben ik de één 
na jongste. We hebben allemaal 
lang in het dorp gewoond maar 
intussen woont de oudste in 
Amstelhoek en is de jongste on-
langs naar Ter Aar verhuisd.

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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Verder heb ik nog een hele leuke 
hobby naast de brandweer en 
dat is Geocaching. Dit houdt in 
dat je met behulp van GPS coör-
dinaten op zoek gaat naar een 
cache (verstopplaats). Voor kin-
deren noemen we het schatzoe-
ken. Het is een wereldwijde bui-
tensport en spel. Via vrienden 
heb ik dit ontdekt en doe ik dit 
alweer zo’n zeven jaar, de kids 
vinden het ook erg leuk. Je doet 
samen opdrachten, je zoekt sa-
men naar aanleiding van hints en 
je komt zo op de leukste, mooi-
ste en soms zelfs gekste plek-
ken.

Daarnaast ben ik een enorme 
Apple fan! Dit is een behoorlijk 
tijdrovende hobby, alles vind ik 
interessant en ik ben zelfs gek 
genoeg om er 17 uur voor in een 
rij met lotgenoten te staan, de 
ultieme beloning is dan dat ik als 
één van de eerste de nieuwste 
versie in handen heb!

Omschrijf Aarlanderveen in 
jouw kernwoorden:
Mooi klein dorp, met veel sociale 
mensen die elkaar respecteren 
en een oogje in het zeil houden. 
Als er bijvoorbeeld ergens een 
verdachte auto staat, dan wordt 
er over gepraat en wordt het 
kenteken genoteerd. 

Het sociale van de Aarlanderve-
ners heb ik zelf ook echt erva-
ren toen ik met onze dochter, 
vanwege een niertransplantatie, 
in het ziekenhuis lag. De talloze 
kaartjes, berichten, presentjes 
en de belangstelling was heel 
fijn. Zelfs nu na bijna drie jaar zijn 
er nog steeds dorpsbewoners 
die je aanspreken en belangstel-
lend vragen hoe het gaat en met 
ons meeleven. Dat is echt mooi 
om te zien en te ervaren. In welk 
dorp maak je dat nog mee? Ge-
lukkig gaat het nu goed met 
onze dochter.

Het doorgeef stokje, Patric van Egmond
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Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?
Elke keer zie ik dat woningen op 
het wensenlijstje van de “bur-
gemeester van Aarlanderveen” 
staat, en dat vind ik ook echt be-
langrijk. Ik zou zelf kiezen voor 
niet te grote en goedkopere 
starterswoningen. Dit om zo een 
natuurlijke doorstroming van 
koopwoningen binnen Aarlan-
derveen te stimuleren. Tegelij-
kertijd vind ik het ook belangrijk 

dat de toekomstvisie duidelijk in 
kaart gebracht is en dat er dan 
ook daadwerkelijk actie onder-
nomen wordt waar nodig is, in 
plaats van dat het alleen mooi 
geformuleerd staat. We moeten 
ervoor waken dat ons dorp een 
slaapdorp wordt. Ik vind bijvoor-
beeld dat een buurtsuper nodig 
is om een dorp levendig te hou-
den. Gelukkig hebben we Frans 
Bunnik nu nog!
Verder is werkgelegenheid, het 
verenigingsleven en natuurlijk 
de brandweer belangrijk om ons 
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dorp te laten bestaan. Daar zou 
ik een subsidiepotje voor vrijma-
ken. Ook zou ik als burgemees-
ter graag daadkrachtig en vooral 
rechtvaardig willen handelen!

Wat mag er niet veranderen/wil 
je behouden:
De actieve brandweer met onze 
mooie visie, en de mooie groep 
mensen die klaar staan voor de 
veiligheid van ons dorp. Dat zou 
ik graag zo willen behouden. 
Ons doel en visie is om actief de 
beschikbaarheid en de kwaliteit 
van ons team te verbeteren, 
door eigen verantwoordelijk-
heid, kameraadschap, gezellig-
heid en passie!

Het doorgeefstokje is aan jou 
doorgegeven met de vraag:
“Waarom ben je bij de brand-
weer gegaan?”
Ik heb lang over deze vraag 
nagedacht! Even dacht ik nog 
dat dit een verkapte vraag van 

Wendy was: ‘Mag ik ook bij de 
brandweer?’ Voor Wendy en 
voor een ieder ander geldt, als 
je interesse hebt, loop op dins-
dagavond eens met een oefen-
avond mee. We vertellen je er 
graag meer over want kunnen 
altijd mensen gebruiken (man-
nen én vrouwen). Extra trots 
ben ik trouwens op het feit dat 
wij het eerste korps in de regio 
waren met dames in onze ploeg. 
Zelfs onze brandweergarage is 
erop aangepast.

Maar even zonder gekheid; voor 
mij was de reden dat ik graag 
klaar wil staan voor mensen en 
iets wil betekenen voor de sa-
menleving. Het geeft mij een 
dankbaar gevoel om mensen 
te kunnen helpen. Op een dag 
stonden er een paar mensen 
van de brandweer bij mij aan de 
deur, met de vraag of ik erbij wil-
de, want ik werk en woon in het 
dorp. Dat zie je tegenwoordig 

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

Het doorgeef stokje, Patric van Egmond



30 Juni 2018

steeds minder en i.v.m. snelle 
uitruktijd is dat wel erg belang-
rijk. Eigenlijk had ik er geen tijd 
voor maar ik heb het toch ge-
daan en ik heb er nog geen mo-
ment spijt van gehad.

Wat maakt het brandweer werk 
verder zo bijzonder?
De spanning en het onverwach-
te spreekt me aan en er komt 
heel veel meer bij kijken dan al-
leen maar een brandje blussen. 
Zo moet je ook bijvoorbeeld veel 
kennis hebben van gevaarlijke 
stoffen. Veiligheid is heel belang-
rijk en de techniek verandert 
steeds, daarom oefenen we we-
kelijks. 

Ook zijn er doorgroeimogelijk-
heden. Zo heb ik voor het werk 
als chauffeur mijn groot rijbewijs 
gehaald. En inmiddels ben ik be-
velvoerder, waarvoor een 3 jari-
ge opleiding is vereist. Deze heb 

ik, dankzij mijn flexibele werk 
en werktijden, versneld kunnen 
doen. 

Wat voor soorten uitrukken zijn 
er vooral in Aarlanderveen?
In Aarlanderveen zijn er betrek-
kelijk weinig branden. Wel ver-
lenen we geregeld assistentie in 
de regio bij grote branden. Hier 
rukken we vooral uit om paar-
den en koeien uit het water te 
halen. Daar trainen we ook op 
en daar hebben we speciale pro-
cedures voor, want een paard 
haal je heel anders uit het water 
dan een koe. Verder lossen de 
mensen in ons dorp vaak zelf 
dingen op, ook dat is dorps ei-
gen. Bij stormoverlast gaan we 
bijvoorbeeld wel naar Alphen 
om de dakpannen uit de goot te 
halen. Hier halen de mensen zelf 
de bomen van de weg want er is 
altijd wel iemand met een shovel 
in de buurt.
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Welke branden zijn je het mees-
te bijgebleven?
Hoewel je een grote brand na-
tuurlijk niemand gunt, is dat 
voor een brandweerman wel het 
allermooist.

De brand bij de molen van Slin-
gerland is al wel 27 jaar terug 
maar daar wordt nog steeds 
over gesproken. Ik was toen 
nog maar een jochie en herinner 
me nog de klap van de bliksem-
inslag. De brandweer heeft er 
toen voor gezorgd dat de molen 
is behouden. Daarnaast was de 
brand in de kruiswoning van Se-
lier ook enorm. Helaas konden 
we die niet meer redden. 

Aan de andere kant zie je ook 
veel leed en het is belangrijk 
dat je daar met elkaar over kunt 
praten om zo te verwerken wat 
je hebt meegemaakt en om het 
van je af te kunnen zetten.

Hoeveel mensen zitten er bij de 
brandweer en hoe vaak rukken 
jullie uit?
Op dit moment hebben we een 
team van 15 personen. Voor één 
voertuig zijn zes personen no-
dig en je moet dag en nacht een 
ploeg beschikbaar hebben. We 
hebben een tweede voertuig 

voor First Responder (AED). Ge-
middeld zijn er 25 tot 30 uitruk-
ken per jaar. Maar er zijn ook wel 
eens jaren geweest van maar 12 
uitrukken.

Waar ben je het meest trots op?
Dat we een actieve brandweer 
zijn met een mooie visie waar 
ik volledig achter kan staan. We 
hebben een mooie groep men-
sen, heel divers, die er ook privé 
iets voor over hebben om klaar 
te staan voor de brandweer. 
Verder ben ik trots op mijn werk-
gever en collega’s die zo flexi-
bel zijn dat ik zelfs weg kan als 
er een feest of partij gaande is. 
Gelukkig voor de bruidsparen/
feestgangers nemen mijn col-
lega’s het dan even van me over 
en kan ik naar de brand.

Aan wie geef jij het stokje door 
en met welke vraag?
Aan Miranda van Veen met de 
vraag : Doe jij, nu je weer in Aar-
landerveen woont,  ook elke dag 
een bakkie bij je ouders?

Het doorgeef stokje, Patric van Egmond
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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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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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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


