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De groene velden
openen het zicht

geven doorzicht in de verte
waar een trotse torenspits
boven kruinen zich verheft

Ik nader 
niet recht naar het hart

maar sluipend
omzeilend

langs de Machineweg
waar de middagzon

het dorp oplicht
in slanke, gebogen lijnen

Welkom geheten
door dieren van dezelfde boomstam

De groene velden
het turvenland
waar vroeger

menigeen zware arbeid ervoer
het strekt zich uit
als vrijheidsland

waarachter molens wuiven
mij verleiden tot verder gaan

langs slanke, langgerekte lijnen
voorbij de studio

gepasseerd het Rechthuis
en het station

Noordeinde, Zuideinde
Eindeloos.

De groene velden
zijn gebleven

traag koers ik hen voorbij
langs de oevers van de Meije

het buiten land
ligt achter mij

verlaten
niet vergeten

terug in de stad.

Kaj Elhorst
(Stadsdichter Alphen aan den Rijn 

2017-2018)

Slanke schoonheid
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In deze Belangenaar o.a.

Terugblik

Open 
Boerderijdag

Wat was het weer leuk

De voetbal 
jeugddag!

Doet u mee?

Linda van der Voorn 
over Kankerbestrij-

ding

Dit mag en wil je niet missen!

Programma 
Zomerfeest



4 Juli 2018

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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Donderdag 12 juli
IJsjesconcert DSS
Aanvang 19:15 uur, zie verderop 
in deze Belangenaar

Vrijdag 13 juli
DSS Zomerkaarten in het 
Dorpshuis aanvang 19:30 uur

Vrijdag 20 juli
DSS Zomerkaarten in het 
Dorpshuis aanvang 19:30 uur

Vrijdag 27 juli
DSS Zomerkaarten in het 
Dorpshuis aanvang 19:30 uur

Zomerfeest op maandag 30, 
dinsdag 31 juli en woensdag 1 
augustus
Programma in deze Belangenaar 

Vrijdag 3 augustus
DSS Zomerkaarten in het 
Dorpshuis aanvang 19:30 uur

Vrijdag 10 augustus
DSS Zomerkaarten in het 
Dorpshuis aanvang 19:30 uur

Vrijdag 17 augustus
DSS Zomerkaarten in het 
Dorpshuis aanvang 19:30 uur

Vrijdag 24 augustus
DSS Zomerkaarten in het 
Dorpshuis aanvang 19:30 uur

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 18 juli
Woensdag 1 augustus
Woensdag 15 augustus
Woensdag 29 augustus

Bestuursvergadering
Maandag 27 augustus

Redactievergadering
Woensdag 29 augustus

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 8 september 

Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 27 augustus

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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Vakantie
De praktijk van dokter F.J.J. van 
der Kooij is in verband met va-
kantie gesloten van  maandag 30 
juli t/m vrijdag 10 augustus a.s. 
De praktijk wordt waargenomen 
voor de letters:
A t/m L door dokter Lammers,  
Anemonenstraat 18 in Noorden 
(tel. 408482) 

M t/m Z door dokter De Groot, 
Albrechtshof 5  in Zevenhoven 
(tel. 539532).

Afspraken en visites svp vóór 
10.00 uur aanvragen. Herhaal-
recepten  zoveel mogelijk voor 
donderdag 26 juli a.s bestellen.

Praktijkmededelingen
1. Op 25 mei jl. is de nieuwe priva-
cy wet in werking getreden.
Voor ons als huisartspraktijk 
heeft dit ook gevolgen. Patiën-
ten van 16 jaar en ouder moe-
ten zelf contact opnemen met 
de praktijk voor het maken van 
een afspraak en het opvragen 
van uitslagen.  Wij mogen uw 
digitale vragen alleen nog maar 
beantwoorden met een beveilig-
de mail. U krijgt in de toekomst 
daarom 2 mailberichten. Een 
eerste mail met daarin een code 
om het antwoord in het tweede 
mailbericht te kunnen openen. 

Wanneer u uw vraag niet telefo-
nisch kunt stellen, verzoeken wij 
u om uw vragen zoveel mogelijk 
te stellen via ons contactformu-
lier op de website: www.aarlan-
derveen.praktijkinfo.nl

2. Herhaalrecepten die u bij ons 
aanvraagt worden door de apo-
theek na 2 werkdagen geleverd. 
Bij vragen hierover, of wanneer 
u uw medicijnen eerder gele-
verd wilt hebben, verzoeken wij 
u contact op te nemen met uw 
apotheek.

Wilt u voor het aanvragen van 
herhaalrecepten zoveel mogelijk 
gebruik maken van onze recep-
tenlijn, keuzemogelijkheid 2. Dit 
kan ook buiten kantooruren.

3. Assistentespreekuur. 
Sinds 1 januari 2018 heeft de 
assistente dagelijks haar eigen 
spreekuur vanaf 15:00 uur.

Wij verzoeken u om een afspraak 
te maken voor het meten van de 
bloeddruk, het uitspuiten van de 
oren,  het toedienen van injec-
ties, het aanstippen van wratjes 
en het maken van een uitstrijkje. 
Het is dus niet meer mogelijk om 
zonder afspraak in de ochtend 
hiervoor binnen te lopen.

Bericht van onze huisarts
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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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Bericht van onze huisarts

De praktijk is op werkdagen tele-
fonisch bereikbaar van: 
8:00-12:30 uur en van 
14:00-15:00 uur.

Vanaf 15:00 uur is de praktijk 
uitsluitend telefonisch bereik-
baar voor spoedgevallen of voor 
zaken die niet tot de volgende 
werkdag kunnen wachten.

Wij hopen hiermee te bereiken 
dat de wachttijd voor u vermin-
derd wordt en wij onze zorg kun-
nen waarborgen.

Voor overige informatie zie onze 
website: www.aarlanderveen.
praktijkinfo.nl

Uw huisartsen team

Van de bestuurstafel

Nieuwe wethouders
Met de nieuwe coalitie in de ge-
meente, is er ook een nieuwe 
wethouder wijken en kernen. De 
belangenvereniging heeft voor 
de vakantie nog een kennisma-
kingsgesprek gepland staan met 
ons nieuwe aanspreekpunt, wet-
houder Schotanus.

Gebiedsvisies
Op onze jaarvergadering zijn 
ambtenaren van de gemeente 
aanwezig geweest om informa-
tie te verzamelen voor de op te 
stellen gebiedsvisies.

Inmiddels zijn de concepten ge-
reed en heeft het college van 
Burgemeester en wethouders 
besloten de concept- Gebiedsvi-
sies 7 dorpen gemeente Alphen 

aan den Rijn ter inzage te leg-
gen.

De gebiedsvisie beschrijft de 
huidige stand van zaken van het 
dorp op het gebied van ruimte, 
sociale samenhang en veiligheid 
en de belangrijkste ontwikkelin-
gen voor het dorp in de komen-
de 5 tot 10 jaar. Deze visies liggen 
vanaf donderdag 7 juni 2018 zes 
weken ter inzage bij het Oude 
Rechthuis, maar ook digitaal op 
de website van de belangenver-
eniging (bvaarlanderveen.nl).

Vakantie
Namens het bestuur van de Be-
langenvereniging wensen we u 
een fijne vakantie periode.
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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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Zomerfeest Aarlanderveen

Programma Zomerfeest
Maandag 30 juli 

10.00-12.00 uur Fietstocht 
vertrek Café Het Oude Rechthuis
Leeftijd: vanaf 12 jaar (of onder 

begeleiding)

10.00-12.00 uur Vossenjacht
Waar: Café Het Oude Rechthuis
Leeftijd: kinderen (onder begelei-

ding)

18.45 uur Poldervolleybal 
Activiteitenterrein Kerkvaartsweg, 

Leeftijd: vanaf 16 jaar

19.30 uur Zomerfeest, Dorpshuis
Leeftijd: vanaf 65 jaar

20.00 uur Aanvang Kermis

Dinsdag 31 juli 
8.30 uur Reveille 

9.30 uur Kleedjesmarkt
Kerkplein, tot 15 jaar

9.30-13.00 uur Oude ambachten 
Rond de NH-Kerk en langs de 

Dorpsstraat

11:00 uur Kindertheater
Stationsstraat

Aansluitend 
Pannekoeken versieren

Stationsstraat, alle kinderen t/m 
basisschoolleeftijd

14:00 uur Prutparcours
Activiteitenterrein, t/m 15 jaar

Schoenen verplicht!

14:00 uur Vrij Buikglijden vanaf de 
dijk en springkussen

Activiteitenterrein, basisschoolkin-
deren

18:30 uur Kinderdisco
Zaal Vergeer, t/m 12 jaar

19:30 uur Paard en Tilbury
Activiteitenterrein, vanaf 16 jaar

Woensdag 1 augustus
09.00 uur Presentatie van de 

deelnemende tractoren
Kerkvaartsweg

9:30 uur Ringrijden met  
landbouwtractoren

Kerkvaartsweg, vanaf 16 jaar
Aansluitend Boelhuis

14:00 uur Prutparcours
Activiteitenterrein, vanaf 16 jaar

14:00 uur Kinderspelen
Activiteitenterrein, t/m basis-

schoolkinderen

14:00 uur Pétanque
Kerkplein, alle leeftijden

19:30 uur Klompendans 
Dorpsstraat, vanaf 16 jaar
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Open Boerderijdag een Terugblik

Op 21 mei 2018 was het Campina 
Open Boerderijdag op de boer-
derij van familie Verduijn. Het 
was een groot succes, want de 
dag trok 1937 bezoekers. Ieder-
een was van 10:00-16:00 van har-
te uitgenodigd om een kijkje te 
nemen op de boerderij. 

De Campina Open Boerderijdag 
biedt een gratis kijkje achter de 
schermen van het dagelijkse le-
ven op de boerderij om te laten 
zien waar de zuivel van Campina 
vandaan komt. Er was daarom 
een zuivelbar aanwezig met gra-
tis producten van Campina. Voor 

kinderen was er ook genoeg te 
doen; een skippy-koerace, een 
rondrit op de boerenkar, skelte-
ren, spelen in het strohok,  be-
stormen van de boerenstorm-
baan en geschminkt worden. 
Verder was er nog de mogelijk-
heid om een kijkje te nemen bij 
de melkrobot en de koeien die 
om 12:00 uur de wei in gingen.

Naast al deze activiteiten werd er 
ook ijs verkocht voor het Prinses 
Maxima Centrum. Dit initiatief is 
ontstaan uit een opdracht van 
mijn opleiding op de Hogeschool 
Utrecht. Met behulp van ijs van 

 
        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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Ijsboerderij Vernooij uit Woer-
den hebben we €450,- opge-
haald voor het Prinses Maxima 
Centrum! Het Prinses Maxima 
Centrum is volledig gespeciali-
seerd in kinderoncologie en 
doet er alles aan om ieder kind 
met kanker te genezen, met op-
timale kwaliteit van leven.

Bij deze wil ik iedereen die heeft 
bijgedragen aan deze dag be-
danken!

Nikita van Vliet

Open Boerderijdag een Terugblik
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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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Wek uw eigen groene stroom op!

U kunt meedoen in het zon-
nepanelen project “Zon op Al-
phen aan den Rijn”.

Woont u in postcodegebied 
2391, 2394, 2396, 2401 t/m 2409, 
2445 en 2471 en heeft u geen 
plek op uw eigen dak voor zon-
nepanelen, vindt u het gewoon 
niet mooi, of zoekt u een ren-
dabele investering voor uw 
spaargeld? Dan is het project 
“Zon op Alphen” ideaal voor u. 
Op het dak van Rijnvicus en de 
Golfclub  Zeegersloot worden 
1.750 zonnepanelen gelegd. 

Als u mee doet met dit project 
dan profiteert u  mee in de op-
brengst en krijgt u een fikse 
korting op uw energierekening.  
De kosten bedragen circa € 200,- 

per certificaat (paneel). Uw in-
leg verdient u in circa zeven jaar 
terug. Misschien nog veel be-
langrijker: u draagt bij aan een 
duurzaam Alphen aan den Rijn, 
want met elk certificaat wordt 
bijna 130 kg CO2 uitstoot be-
spaard. En dat elk jaar weer! 

“Zon op Alphen” is een ini-
tiatief van coöperatie Energiek 
Alphen aan den Rijn en wordt 
ondersteund door Golfclub 
Zeegersloot  en de gemeente Al-
phen aan den Rijn. Zij stellen de 
daken gratis voor dit project ter 
beschikking. 

Kijk voor meer informatie op 
www.energiekalphenaandenrijn.
nl of  
www.zonopalphenaandenrijn.nl
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Wijkhoofd KWF Kankerbestrijding

Het klinkt wellicht nog wat ver 
weg, maar in de eerste week van 
september is weer de jaarlijkse 
collecteweek van de KWF Kan-
kerbestrijding. Voor mij persoon-
lijk mijn vuurdoop als nieuwbak-
ken wijkhoofd van ons mooie 
dorpje. 

In oktober 2017 heeft Evelien 
van Dolder middels (onder ande-
re) een artikel in De Belangenaar 
kenbaar gemaakt dat zij haar 
werkzaamheden als wijkhoofd 
na twintig jaar aan mij heeft 
overgedragen. Via deze weg wil 
ik haar nogmaals ontzettend 
bedanken voor al haar jaren to-
meloze inzet en haar vertrou-
wen dat ze in mij een waardige 
opvolger ziet. Ik ga in ieder geval 
mijn uiterste best doen om deze 
verwachtingen (meer dan) waar 
te maken.

Voor de lezers die mij (nog) niet 
kennen. Mijn naam is Linda van 
der Voorn en woon al mijn hele 
leven op Dorpsstraat 13. In 2015 
heb ik de mogelijkheid gekregen 
om mijn ouderlijk huis samen 
met mijn grote liefde Roel over 
te kopen van mijn vader (die nu 
overigens met veel plezier op de 
Jacob van Damstraat woont). 

Het hebben van een koopwo-
ning is voor mij echter niet van-
zelfsprekend (geweest). In 2013 
heb ik namelijk zelf, net voor 
mijn 24e verjaardag, de diagno-
se kanker gekregen. Ondanks 
dat de prognoses niet bepaald 
in mijn voordeel lagen, hebben 
de betrokken medici alles uit de 
kast getrokken om mij zo goed 
mogelijk te behandelen. Uitein-
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U bouwt natuurlijk geen vermogen op om dit na  

uw overlijden meteen weer uit handen te geven  

aan de belastingdienst. Kroes en Partners onder- 

steunt u daarom graag met een goede vermogens- 

planning. Wij adviseren u over de fiscale constructies  

waarmee u uw vermogen zo voordelig mogelijk  

nalaat aan uw erfgenamen. U krijgt waar voor uw  

geld en dat is toch een geruststellende gedachte.

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

Vermogensplanning

Met ons
gaat u
voor winst!
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delijk bleek de voorgeschreven 
behandeling voldoende om de 
uit de kluiten gewassen tumor 
de kop in te drukken. Tegen alle 
verwachtingen in ben ik inmid-
dels op natuurlijke wijze hoog-
zwanger van ons eerste kindje. 

Nog elke dag ben ik dankbaar 
dat ik zo goed uit de behande-
lingen ben gekomen. Er zijn ech-
ter vandaag de dag nog genoeg 
mensen die dit geluk helaas niet 
hebben. Om ook deze mensen 
een betekenisvolle morgen in 
het vooruitzicht te kunnen ge-
ven ben ik sinds 2014 collectant 
van het KWF en heb ik de eer om 
vanaf dit jaar de functie van wijk-
hoofd uit te kunnen oefenen.

Ondanks dat wij in Aarlander-
veen een heel enthousiast team 
aan collectanten hebben, waar 
ik heel dankbaar voor ben dat zij 

zich dit jaar wederom in willen 
zetten, is er uiteraard altijd ruim-
te voor extra vrijwilligers. Mocht 
je naar aanleiding van boven-
staande interesse hebben in een 
vrijwilligersfunctie, of wil je vrij-
blijvend meer informatie hebben 
over het KWF dan wel de moge-
lijkheden om een rol te spelen 
bij de collecteweek in de eerste 
week van september, neem dan 
vooral contact op of loop eens 
langs. Je bent van harte welkom. 

Wellicht tot snel. 
Linda van der Voorn

Wijkhoofd KWF Kankerbestrijding

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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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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Op vrijdag 8 juni mochten de kin-
deren om 17 uur komen om hun 
tent op te zetten en het luchtbed 
op te blazen en op te maken.

De jeugddag is een dag voor alle 
jeugd van S.V.A. die door ver-
schillende sponsors wordt be-
taald om de kinderen een leuke 
dag of nacht/ochtend te geven.

Al jaren de rode draad van de 
jeugddag is wel het penalty 
schieten verdeeld over drie ron-
des. De kinderen van elke leef-
tijdsgroep die dat het het beste 

hadden gedaan gingen door 
naar de finale ronde met als prijs 
“De Penaltybokaal”.

Dit jaar gaven we de jeugddag 
een nieuwe “jasje”want we gin-
gen er een nachtje slapen van 
maken.

Nadat alle tenten stonden was 
het tijd voor het avondeten. De 
tafels waren bekleed met alumi-
niumfolie en daarop werd patat 
en snacks gelegd, dus graaien 
maar. Het toetje was een heer-
lijk ijsje.

Voetbal Jeugddag (kamp)
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Om 18.15 uur aanvang eerste pe-
nalty ronde, alle kinderen moch-
ten een penalty nemen tegen de 
keeper van het seniorenelftal.

Om 19 uur werden er groepjes 
gemaakt en daarna met een 
tussen pauze van 10 minuten 
vertrokken de groepjes door 
Aarlanderveen voor een vossen-
jacht. Een moderne versie met 
foto's maken door de vos die 
deze doorstuurde naar de leider 
van een groepje kinderen. Aan 
de hand van de foto's moesten 
de kinderen achterhalen welke 
route de vos had genomen en 
waar deze verstopt was. 

Terug van de vossenjacht was 
het tijd voor een aparte penalty 
ronde op muziek en met rook-

kanonnen, 1 op de bal en 1 in 
het doel zodat onze keeper van 
het eerste elftal de bal niet kon 
zien aankomen, hilarisch. Deze 
3 rondes penaltyschieten werd 
gewonnen door:
1ste plaats Tom Oosterman, 
2de plaats Danny van Meurs en 
3de plaats Levi Wijfje

Voetbal Jeugddag (kamp)
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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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Voetbal Jeugddag (kamp)

Daarna nog een disco met de 
Aarlanderveense kampioen-
schap swishen (dit een  dansbe-
weging) met een gezellig kamp-
vuur met marsmellows voor 
boven het vuur. Rond      23 uur 
alles in de tent en slapen.

De volgende ochtend om 8 uur 
het ontbijt, de broodjes waren 
allemaal klaar gemaakt met 
heerlijke kaas/worst en zoetig-
heid. Aangezien de meesten al-
lemaal al weer vroeg wakker wa-
ren lustten ze wel wat.

Om 9 uur mochten de puppies 
van S.V.A  ook komen en werd 
iedereen ingedeeld in een lan-
denteam. Daarna werden er al-
lemaal leuke spelletjes gedaan 
met als afsluiter de finale van de 
penaly’s. Die werd gewonnen 
door Danny van Meurs.

Om 13:30 uur kon iedereen na 
het eten van een lekker broodje 
knakworst weer moe maar vol-
daan naar huis.

De jeugddag organisatie
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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!

IJsjesconcert
Op donderdag 12 juli sluit DSS 
het lange muziekseizoen af met 
het jaarlijkse IJsjesconcert op 
Het Dorpshuisplein. Om 19:15 uur 
zal de Mars- en Showband weg-
lopen voor een korte ronde door 
het dorp. Samen met de leden 
leerlingen van muziekvereniging 
Con Brio marcheren zij door de 
straten om het aansluitende 
mini-concert bij de muziektent 
aan te kondigen. Rond 19:45 uur 
speelt het Opleidingsorkest van 
DSS en zullen ook een aantal 
leerlingen laten zien wat zij het 
afgelopen jaar hebben geleerd. 
Uiteraard is er voor alle bezoe-
kers een heerlijk gratis ijsje.

Zomerfeest
Op 30, 31 juli en 1 augustus is het 
weer feest in Aarlanderveen. 
Ook bij het Dorpshuis kunt u 
weer terecht voor een drankje. 
De opzet van het plein zal dit 
jaar wat simpeler zijn dan u de 

voorgaande jaren gewend bent. 
Door teruglopende bezoekers-
aantallen, de beperking in de 
vergunning om buiten tot laat 
muziek te mogen draaien/schen-
ken,  wegvallende sponsoren en 
een beperkt aantal vrijwilligers 
dwingt DSS helaas tot deze aan-
pak. 

Desalniettemin kunt u van 
maandag tot en met woensdag 
terecht voor een drankje, koffie 
met vlaai of een borrel. Op dins-
dagochtend is er weer een boe-
kenmarkt en woensdagmiddag 
is er live muziek direct na het 
Ringrijden.

Tot dan!

Dorpshuisplein krijgt Putkast
De gemeente Alphen aan den 
Rijn heeft het verzoek tot het 
plaatsen van een zogenaamde 
“putkast” op Het Dorpshuis-
plein goedgekeurd. Een putkast, 

Nieuws van DSS
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zie foto,  is een ondergrondse 
stroomvoorziening die bij evene-
menten of activiteiten open ge-
maakt en gebruikt kan worden. 
Het verzoek voor het plaatsen 
van deze kast kwam vorig jaar 
uit naam van Het Dorpshuis bij 
de gemeente binnen. De reden 
voor de aanvraag was het feit 
dat er bij activiteiten in en om 
de muziektent vaak problemen 
waren met een goede stroom-
voorziening en stroomverdeling. 
Het Dorpshuis zelf is hier niet op 
berekend en buiten zijn er geen 
aansluitpunten. In het verleden 

werd er ook vaak stroom 'ge-
leend' bij de buren maar met de 
komst van de putkast is dat niet 
meer nodig. De put zal in sep-
tember geplaatst worden. Deze 
voorziening kan gebruikt wor-
den als er op het plein of op de 
muziektent iets georganiseerd 
wordt. Dit moet wel aange-
vraagd worden bij de Gemeente 
Alphen aan den Rijn. Dus van de 
kermis tot rommelmarkt of Ko-
ningsdag, Aarlanderveen is na 
de vakantie een mooie en prak-
tische voorziening rijker.
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Eindelijk vakantie maar voor je 
weg bent begint de stress al. Zo-
wel de voorbereidingen als de 
reis zijn vaak veroorzakers van 
stress. Ben je eindelijk onder-
weg, sta je na 50 kilometer al in 
de file en hebben de kinderen 
ruzie over wie er nu met de Nin-
tendo mag spelen. En eenmaal 
op bestemming is het in de scha-
duw al 37 graden en ben je de 
tentstokken vergeten. Stress! 
Herkenbaar? 

Tips om stressvrij op reis te 
gaan.

Is de deur wel op slot? Heeft 
iedereen z’n paspoort? Zijn de 
plantjes bij de buren? Vakan-
tiestress is een gevoel van span-
ning veroorzaakt door een vrije 
periode. Een goede voorberei-
ding is ook hier het halve werk.

Anti-stresstips
• Door werk op tijd af te ron-

den en over te dragen, ga je 
zonder werkstress op vakan-
tie.

• Kun je een aantal dagen vrij 
nemen voordat je vertrekt? 
Doen!

Tips tegen vakantiestress!
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• Maak lijstjes met spullen die 
je mee moet nemen op va-
kantie. Eén algemene lijst en 
één persoonlijke lijst.

• Doe dit eventueel ook voor 
de kinderen.

• Controleer je reisapotheek 
(pleisters, jodium, anti-insec-
tenspul etc)

• Zorg dat je van tevoren de 
zorg voor eventuele huisdie-
ren geregeld hebt. Als je dat 
nog op het laatste moment 
moet doen, kan dat voor 
spanning zorgen.

• Regel dan ook meteen ie-
mand voor de plantjes en de 
post.

• Begin twee dagen voor ver-
trek vast met het inpakken 
van je koffer. Zo heb je nog 
voldoende tijd en rust om 
deze spullen in de loop van 
de tijd aan te vullen.

• Is het niet gelukt om alle 
voorbereidingen op tijd te 
treffen? Vertrek (als dat kan) 

dan liever een dag later.
• Bespreek de vakantie goed 

met je reisgenoten: is de 
verwachting van de vakan-
tie hetzelfde? Als deze ver-
wachtingen te ver uit elkaar 
liggen, kan dat zorgen voor 
spanning en zelfs ruzies.

Maar misschien wel de belang-
rijkste tip: maak je niet al te druk 
wanneer het niet lukt alles per-
fect te krijgen. Dat is helemaal 
niet erg. Vakantie is niet perfect 
en hoeft dat ook niet te zijn. Het 
is dus ook niet nodig om op reis 
elke minuut plezier te hebben.

En wellicht de beste tip:
Lekker thuis blijven en meedoen 
met het Zomerfeest van Aar-
landerveen!

De redactie

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

Tips tegen vakantiestress!
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Epilepsie collecte
De collecte voor het Nationaal Epilepsie Fonds - De Macht van het Klei-
ne, gehouden in de week van 4 mei t/m 9 juni  2018 heeft in Aarlander-
veen dit jaar een mooi bedrag van € 741.96 opgebracht. 

De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk on-
derzoek, voorlichtingsactiviteiten: het organiseren van begeleide va-
kanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

Wij bedanken u hartelijk voor uw bijdrage. 

En collectanten, hartelijk dank voor jullie inzet, waardoor we dit mooie 
bedrag kunnen overmaken. 
                                        
Namens de organisatie, Evelien van Dolder

Rodekruis collecte
In de week van 24 juni t/m 29 juni is de collectie geweest voor het Rode 
Kruis, dit jaar werd er voor het eerst gecollecteerd in Aarlanderveen 
en dit heeft een heel erg mooi bedrag opgeleverd van € 544,42 euro. 
Dank aan een ieder die gegeven heeft en dank aan de collectanten die 
in hun vrije tijd langs de deuren gaan voor het goede doel.

Shirley Jasper-Veenswijk

Ingezonden Berichten
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Woordzoeker
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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 



34 Juli 2018

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


