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Aarlanderveen overleeft de hitte
Tijd om wat langer stil te zitten 

Lezen over verleden en heden
Ook de toekomst wordt niet vermeden

Bijzonder hoeveel hier gebeurt
Hier hoeft niet te worden geleurd

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid
Aarlanderveen is bij de tijd

Een extra dikke Belangenaar deze keer
Veel leesplezier maar weer
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In deze Belangenaar o.a.

Om u te informeren

Kronenburg Park

Gezellig

Een nieuw 
klaverjas seizoen

Stemt u mee?

Molen no. 3 genomi-
neerd voor hoofdprijs

U bent uitgenodigd!

Kom Dexter koeien 
kijken
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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 8 september
Van 10.00 tot 13.00 uur een 
Najaars-Tuinmarkt op het 
terrein van Volkstuinvereniging 
Ridderspoor.
-
Informatie avond “met je hart”, 
Gemeentehuis Alphen aan den 
Rijn 20:00-22:00
Meer info in deze Belangenaar.
-
Open monumentendag
Om 14:00 uur gratis rondleiding 
met voordracht van aantal 
gedichten. Start- en eindpunt is 
het Oude Rechthuis.

Woensdag 12 september
Kindermiddag  in de speeltuin 
van 14:30 tot 16:00 uur. 
Leden € 2,00 en niet lezen € 2,50

Vrijdag 14 september
Van 10:00-12:00, informatie-
bijeenkomst in wijkcentrum 
Kerk en Zanen over de nieuwe 
vervoersdienst voor ouderen 
van Tom in de buurt.
-
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen, de kaarten worden om 
20:00 uur geschud.

Maandag 17 september
Klaverjassen bij de Speeltuin, de 
kaarten worden om 19:30 uur 
geschud.

Vrijdag 21 september
Klaverjas competitie Spinmill, 
aanvangstijd is om 20:00 uur.

Zondag 23 september. 
Tussen 14.00 – 16.00 uur bij 
Willy Kempen-van Veen om 
het duurzame Dexter ras te 
bekijken. 
Weiland nabij Zuideinde 32. 
-
In Studio Oosterman is een 
gezellige kaartmiddag, aanvang 
15:30 uur. Tevens kun je dan 
genieten van een heerlijk warm 
buffet. 
Meer info in deze Belangenaar. 

Vrijdag 28 september 
Kinderbingo van 18:30 tot 20:00 
uur, leden € 2,50 en niet leden 
€ 3,00
-
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen, de kaarten worden om 
20:00 uur geschud.

Maandag 1 oktober
Klaverjassen bij de Speeltuin, de 
kaarten worden om 19:30 uur 
geschud.

Vrijdag 5 oktober
Klaverjas competitie Spinmill, 
aanvangstijd is om 20:00 uur.

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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Vrijdag 5 oktober
“Samen Kokkerellen, Samen 
Smullen” in het Dorpshuis. 
Om 15:00 uur samen koken.
Om 17:30 uur gezamenlijk eten.

Zaterdag 6 oktober
Kleding outlet van wonderful 
fashion Noorden 
Van 10:00 tot 15:00 uur
Kerkvaartsweg 11 Aarlanderveen

Woensdag 10 oktober
Kindermiddag in de speeltuin 
van 14:30 tot 16:00 uur. 
Leden € 2,00 en niet lezen €2,50

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 12 september
Woensdag 26 september
Woensdag 10 oktober

Bestuursvergadering
Woensdag 19 september

Redactievergadering
Woensdag 26 september

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 6 oktober 

Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 24 september

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

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen

Agenda

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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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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Jammer, deze prachtige zomer 
is voorbij, de meeste vakanties 
zijn opgenomen, het vakantie-
geld is uitgegeven aan vakantie 
of aan gezellig doen op het zo-
merfeest. De scholen zijn weer 
begonnen, de plichten roepen 
en gelukkig komt de Belange-
naar weer in de brievenbus van 
alle leden. 

Deze zomer zal mij nog lang heu-
gen. Op 29 mei en 31 mei had ik 
waterschade in huis en de schuur 
door de heftigste wolkbreuk in 
Aarlanderveen die ik me kan her-
inneren. En juli was de zonnigste, 
heetste en droogste maand ooit:  
332 zonuren, 35,7 graden Celsius 
op 26 juni en slechts 8 mm regen 
over de hele maand. Toen het 
gras in onze tuin geel werd heb 
ik toch maar water uit de sloot 
gepompt om te besproeien. En 
herinnert u zich nog wat u deed 
tijdens de warmste nacht ooit 
in Aarlanderveen gemeten? Ba-
dend in het zweet denken aan 
het milieu en de klimaatverande-
ring?
Het jaarlijkse zomerfeest was 
weer een succes. Het weer zat 
erg mee en het waren als van-
ouds goed georganiseerde da-
gen. Onze complimenten voor 
het Oranjecommitee en alle 

vrijwilligers die het jong en oud 
in Aarlanderveen en daarbuiten 
weer naar de zin gemaakt heb-
ben.  Het verslag van voorzitter 
Rein Kempen van het Oranje-
commité vindt u in deze Belan-
genaar. Wij zijn benieuwd naar 
de datum van het zomerfeest 
van 2019, dan kunnen we die al-
vast inplannen en rekening hou-
den met onze vakanties.

Wonen:
Een kleine delegatie van de BVA 
heeft op zijn verzoek kennis ge-
maakt met de nieuwe wethou-
der Gert-Jan Schotanus. Zijn Por-
tefeuille: Gebiedsgericht werken 
en denken, publiekscommuni-
catie, beheer openbare ruimte, 
onderwijs (kinderopvang en 
primair onderwijs) en sport. Hij 
wil “samen bouwen aan een vi-
tale gemeente waarin inwoners 
en organisaties een belangrijke 
stem krijgen. Zij zijn opdracht-
gever voor hun wijk of kern." Hij 
gaat niet over woningbouw, dat 
is wethouder Gerard van As.

Op  22 augustus heeft de BVA 
daarom een indringend gesprek 
gehad met wethouder Gerard 
van As. Zijn Portefeuille: Ruim-
telijke ontwikkeling, bouwen en 
wonen, gemeentelijk vastgoed, 

Van de bestuurstafel
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omgevingswet, economisch za-
ken en Alphen marketing. Hij 
zegt "Dit college gaat vol voor 
bouwen voor iedereen: vol-
doende huizen voor starters, 
alleenstaanden, gezinnen met 
kinderen en voor senioren die be-
hoefte hebben aan huisvesting 
met zorg." Hij is 74 jaar en kent 
de problematiek van Aarlander-
veen. De BVA maakt duidelijk dat 
een grote groep jongeren nu op 
uitsluitsel zit te wachten over de 
bouwplannen van de Gemeente 
voor ons dorp.  Alleen de Pro-
vincie is bepalend volgens hem. 
Hij zegt toe zich sterk te maken 
voor een onderzoek door de 
Provincie naar mogelijke grotere 
woningbouwlocaties rondom de 
kern van Aarlanderveen. De BVA 
heeft een tweetal documenten 
(kaart plus visie)  voor hem op-
gesteld ter bespreking met de 
gedeputeerde Adrie Blom. Op 
deze manier gaan we in Aarlan-
derveen hopelijk eindelijk hel-

derheid krijgen over wat wel en 
niet kan en waarom wel of niet. 
(Geluidscontouren, Landschap-
pelijk Kroonjuweel, BSD, Toe-
komstvisie)

Financiën:
De automatische incasso voor 
het lidmaatschap van de Belan-
genvereniging Aarlanderveen 
komt in september uit. Er zijn 
dit jaar 40 nieuwe automatische 
incasso’s bijgekomen. Dus men-
sen die zijn overgestapt van zelf 
betalen per bank naar automati-
sche incasso. Met dank voor uw 
vertrouwen.

Wijkbeheer: Streetprint
Op verzoek van velen wordt de 
Dorpsstraat aan de Noordeinde 
kant door de Gemeente voor-
zien van een nieuwe rode street-
print. Dit vindt met enig onge-
mak plaats aan het einde van 
augustus.

Van de bestuurstafel
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Wijkbeheer: Bruna tegels
Net voor het einde van de school-
vakantie zijn er door bemidde-
ling van uw BVA in het dorp een 
aantal ‘Dick Bruna’ stoeptegels 
geplaatst. Deze tegels horen bij 
een lesprogramma voor de groe-
pen 1-2-3 op de basisschool ‘de 
Viergang’. Het betreft een pro-

gramma over de veiligheid voor 
kinderen die van en naar school 
komen, de tegels zijn dan ook 
geplaatst in de looproutes naar 
de school.  Het leerprogramma 
inclusief de geplaatste stoep-
tegels zijn beschikbaar gesteld 
door de gemeente Alphen aan 
den Rijn.

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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Kom Dexter koeien kijken!

Bent u liefhebber van (mini)
koeien of boerderijdieren in het 
algemeen? Dan is er op 23 sep-
tember a.s. in Aarlanderveen de 
gelegenheid om kennis te ma-
ken met het kleinste Europese 
koeienras; de Dexter.

Dexter koeien zijn zeer kleine 
koeien met een hoogte van cir-
ca 1 meter. Dit ras vindt z’n oor-
sprong in Ierland waar het jaren 
geleden is gefokt door dhr. Dex-
ter, om een duurzame koe  te 
creëren voor de kleine boer.

Het ras is zeer sterk en hierdoor 
goed in staat om op arme gron-
den zichzelf te voeden. Om het 
Dexter ras goed in stand te hou-
den,  is er een stamboekvereni-
ging in Nederland genaamd Hol-

land Dexter. De vereniging heeft 
ca. 130 leden en groeit elk jaar. 
Via de stamboekvereniging wor-
den nieuwsberichten verspreid 
over fokinformatie, houderij ad-
viezen en richtlijnen, studierei-
zen etc.

Iedereen is dus welkom bij Willy 
Kempen-van Veen om het duur-
zame Dexter ras te bekijken

Waar? 
Weiland nabij Zuideinde 32 te 
Aarlanderveen

Wanneer?
23 september, 14.00 – 16.00 uur

Meer informatie: 
www.hollanddexter.nl/opendag
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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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Foto-expositie Zomerfeest bij TaarTenTuin

Tijdens het Zomerfeest worden 
er door mij foto’s gemaakt. In-
middels is dat een mooie verza-
meling geworden. Een deel van 
deze foto’s wil ik graag met jul-
lie delen. TaarTenTuin stelt zijn 
ruimte beschikbaar om deze fo-
to’s te exposeren. Vanaf vrijdag 
7 september ben je van harte 
welkom om naar mijn foto’s te 
komen kijken. Het thema van de 
expositie is versierde landbouw-
tractoren.

Ik hoef je natuurlijk niet te ver-
tellen dat TaarTenTuin heerlijke 
koffie en thee schenkt en ook 

voor een vorstelijke appelpunt 
of een lekker broodje kun je hier 
terecht.

Veel kijkplezier!
Job van Vliet

Locatie:
TaarTenTuin, Achtermiddenweg 
10, 2445 AA Aarlanderveen
Geopend op vrijdag, zaterdag en 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur 
en bij mooi weer ook op de an-
dere dagen.

De expositie loopt van 7 septem-
ber tot eind oktober.



16 September 2018
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In memoriam Thea de Roos

Thea

Volledig onverwacht bereikte 
ons het bericht dat onze Thea is 
overleden. 

Onze Thea, want zo voelt het, 
19 jaar bestuurslid van de IJsver-
eniging waarvan 17 jaar penning-
meester. Als ze binnenkwam, 
vlak voor de vergadering of iets 
later, gehaast want net van het 
werk of een afspraak vulde ze de 
ruimte met haar warme uitstra-
ling en was ze helemaal aanwe-
zig. 

Altijd actief als het er op aan 
kwam, zoals bij de Molentoch-
ten en de Kunstijsbaan mid- 
dagen voor de jeugd. Oplettend 
dat er niets over het hoofd ge-
zien werd, stipt en pakte daar-

naast ook enthousiast zaken op 
als sponsoring en ledenwerving. 

Maar ook bezorgd, over vol-
doende wisselgeld en of het 
kasboek klopte, overbodig, het 
klopte altijd. Het klinkt als een 
cliché maar we zullen haar erg 
missen; bij het vergaderen, op 
de ijsbaan en haar zo vertrouw-
de plekje achter de inschrijftafel 
bij Vergeer.

IJsclub Nooit Gedacht Aarlander-
veen

Hans Kempen, Martin Groen in ‘t 
Wout, Rens van de Berg, Leo van 
Dolder, Jaap Boekhout, Stephan 
Verhage, IJsbrand Dijkstra, Olaf 
Wiggers.
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Uitnodiging Vrijwilligersavond Metjehart

Met vriendelijke groet,

Carolien Overbeek
Initiatiefnemer Met je hart Alphen aan den Rijn
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Uitnodiging Vrijwilligersavond Metjehart

Met vriendelijke groet,

Carolien Overbeek
Initiatiefnemer Met je hart Alphen aan den Rijn
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        Bloemen Kado Shop: De Blijde Wereld 
Verse Rozen - Boeketten - Bloemstukken en Rouwwerk 
          Planten - Plantenbakjes - Kado-artikelen 
 
Ook voor uw tuinonderhoud of aanleg voor meer info 
en het voordelige uurtarief 06-21536228 René Kroon      

                   
                Rozen bezorgen in heel Nederland !! 

  Zie onze Website www.deblijdewereld.nl 
           Noordeinde 11c / Aarlanderveen 0172-571909 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najaars-Tuinmarkt Groei & Bloei

Op zaterdag 8 september 2018 
is er van 10.00 tot 13.00 uur een 
Najaars-Tuinmarkt op het terrein 
van Volkstuinvereniging Ridder-
spoor in Alphen a/d Rijn. 

In de kramen op complex 1 aan 
de Ridderbuurt 22a zijn tuinplan-
ten te koop, er is ook een moge-
lijkheid om stekken en planten 
te ruilen die je zelf over hebt. Je 
kunt gebruiken maken van de 
speciale ruiltafel. 

Verder zijn er pompoenen, za-

den, vijverplanten, bloembol-
len, kruiden, bloemen, kaas en 
honing. Wil je zelf met bloemen 
en pompoenen aan de slag, er is 
een gratis workshop bloemstuk-
jes maken waarbij de kinderen 
ook meedoen!  

Als je wilt helpen met pannen-
koeken- taartbakken, assisteren 
bij het bloemschikken of het op-
bouwen en afbreken van de kra-
men, meld je dan aan bij Yvonne 
0172-742179
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Klaverjas competitie Spinmill

Op vrijdag 7 september start 
tafeltennisvereniging Spinmill 
weer met deze gezellige com-
petitie, waarbij alle kaartliefheb-
bers uit Aarlanderveen en omge-
ving van harte welkom zijn in het 
voorhuis bij Studio Oosterman.

De volgende vrijdagavonden 
staan op het programma:
7 september 2018,
21 september 2018,  
5 oktober 2018,   
19 oktober 2018,
2 november 2018,
16 november 2018,  
30 november 2018,  
14 december 2018,
11 januari 2019, 
25 januari 2019,
8 februari 2019,
22 februari 2019,
8 maart 2019,
22 maart 2019,
5 april 2019,
19 april 2019 (slotavond).

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

Natuurlijk kun je gewoon een 
keertje meedoen, want per 
avond zijn er fraaie prijzen te 
winnen.

Koppelklaverjassen met buffet 
op de zondagmiddag.
In Studio Oosterman wordt 
voor de klaverjasliefhebbers in 
het winterseizoen eens in de 
maand op de zondag een gezel-
lige kaartmiddag georganiseerd. 
Tevens kun je dan genieten van 
een heerlijk warm buffet. 

De eerstvolgende middag is 
23 september, het thema van 
buffet is dan “Italiaans”.  De 
aanvang is om 15.30 uur en het 
inleggeld is € 14,-- per persoon 
(inclusief buffet).  

Koppels van 2 personen die mee 
willen doen kunnen zich opge-
ven bij Studio Oosterman tel. 
0172-573374 of Sjaak Leliveld 06-
25118163 of per e-mail: 
sla52@kpnmail.nl
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Speeltuin nieuws

We gaan weer starten met de 
kinderactiviteiten in de speel-
tuin. 

Woensdag 12 september kinder-
middag  van 14.30 tot 16.00 uur 
leden € 2.00 en niet leden € 2.50

Vrijdag 28 september kinderbin-
go van 18.30 tot 20.00 uur, leden 
€ 2.50 en niet leden € 3.00. Dit is 
inclusief 4x bingokaartjes drin-
ken, chips en snoep in de pauze.

Woensdag 10 oktober kinder-
middag van 14.30 tot 16.00 uur. 
Leden € 2.00 en niet leden €2.50.

Groetjes van het activiteiten team

Vanaf 12 september is er weer 
de jaarlijkse sponsoractie van de 
jumbo, de speeltuinvereniging 
doet hier ook weer aan mee. 

Wij gaan sparen voor een groot 
Sinterklaasfeest voor alle kin-
deren van 0 t/m de basisschool 
uit Aarlanderveen. Spaart u met 
ons mee? Heeft u geen compu-
ter of Facebook maar wilt u ons 
wel sponsoren doe dan de spon-
sormunten in de brievenbus bij 
Brigitta Aartman Dokter van der 
Windhof 36.

Alvast bedankt namens het kin-
deractiviteiten team van de speel-
tuin.

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

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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Van kassencomplex naar Kronenburg Park

Graag willen de broers René en 
John Kroon jullie informeren 
over de plannen bij Noordeinde 
11c en 11d te Aarlanderveen. 

Maar eerst de geschiedenis/aan-
leiding:
De kassen van “De Blijde We-
reld” werden in 1985 aange-
kocht van de familie Vergeer. 
Hierin werden destijds rozen-
struiken aangeplant. De woning 
van René was een stacaravan 
en in 1989 werd zijn huis ge-
bouwd. Tijdens de beruchte ja-
nuari storm van 1990 werd het 
kassencomplex compleet ver-
woest en moest worden afge-
broken. In de zomer van 1990 
werd dit weer opgebouwd tot 
een moderne hoogbouw ver-
sie. Er werden rozenstruiken, 

soort gele frisco, aangeplant en 
er volgden goede productieve 
jaren en goede rozenprijzen. In 
1993 werd het tweede huis ge-
bouwd voor John Kroon. In 1996 
weer een storm, deze keer in de 
zomer en er sneuvelen 800 ra-
men, de soldaten van het leger 
zijn komen helpen opruimen.                                                                        
Vanaf 2005 tot 2011 volgen er 
slechte jaren door de concurren-
tie uit het buitenland, hoge gas-
prijzen en lage opbrengst. De 
crisis volgt en noodgedwongen 
moet er in 2011 gestopt worden 
met de rozenkwekerij. Met hulp 
van familie en een schuldrege-
ling konden zij voorkomen dat 
ze failliet gingen.

Een nieuw doel wordt gevonden 
en René begint met zijn zoon 
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een hoveniersbedrijf en Stal-
ling 31 kwam op hun pad. Vanaf 
maart 2012 werden de kassen ge-
bruikt als stalling voor de eerste 
caravan die kwam en nu in 2018 
staan ze vol. Het hoveniersbe-
drijf is inmiddels gegroeid naar 
5 medewerkers en nu kunnen de 
broers zeggen: Ons bedrijf staat 
weer zoals het hoort.

Doordat de gemeente en provin-
cie de kassen liever zien verdwij-
nen werd ze gevraagd een ander 
plan te bedenken. Hier moest 
natuurlijk wel even over nage-
dacht worden want je moet hier 
ook financieel mee uit komen.

Samen met Drieman Garantie-
makelaars en Architect Marco 
Bruijnes uit Aarlanderveen heb-
ben ze een prachtig plan be-
dacht. Het doel is om veel groen 
en water te realiseren aan de 
achterkant richting de Hoge Dijk 
en hierop in de zomermaanden 
een natuurcamping/senioren-
camping met 50 plaatsen te 
gaan beheren. Rust en gezellig-
heid combineren in een prachti-
ge groene omgeving. Daarnaast 
willen zij 5 grote kavels aanbie-
den voor huizenbouw.

De belangrijkste ingreep wordt 
het inkorten van de bestaande 

loods met 21 meter en daarmee 
het gebied te openen. De kop 
van de loods wordt dan de ont-
vangstlocatie van de natuurcam-
ping. Verder worden de bestaan-
de toegangsbrug en terrein 
gerenoveerd zodat het bedrijfs-
karakter verdwijnt en het aan-
sluit bij de ruimtelijke kwaliteit 
van het dorpslint. In het andere 
gedeelte van de loods wordt het 
hoveniersbedrijf ondergebracht.
Het nieuwe entreeplein gaat 
over in een centrale toegangs-
weg, met groene erfafschei-
dingen tussen de opritten van 
de te bouwen woningen. Het 
stedenbouwkundig plan voor 
de woningen bestaat uit 1 vrij-
staande woning en 2 twee-on-
der-een-kapwoningen. Dus in 
totaal 5 woningen. Dit is ook het 
maximum dat er gebouwd mag 
worden.

Voor de natuurcamping wordt, 
behalve het aanleggen van half 
verharde rijwegen en een cen-
traal facilitair gebouw, zo min 
mogelijk het terrein aangepast. 
Het landschapsontwerp wordt 
zo natuurlijk mogelijk. Veel 
openheid, water en gebiedsei-
gen bomen en planten.      Daar-
naast willen ze aan het einde 
van de camping een houten 
voetgangersbrug plaatsen over 

Van kassencomplex naar Kronenburg Park
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de ringvaart, die direct toegang 
geeft tot fiets/wandelroutes via 
de Hoge Dijk richting  de polders.
De familie Kroon hoopt vanaf 
nu na een jaar alle vergunningen 

te hebben zodat de kavels voor 
woningbouw verkocht kunnen 
worden en de camping aange-
legd kan worden.

Situatie schets van de natuur camping

Van kassencomplex naar Kronenburg Park

Nieuws van de Viergang

De school is weer gestart!
Op maandag 27 augustus zijn 
we weer met elkaar gestart op 
school. Het was fijn om alle kin-
deren en hun ouders weer op 
school te zien! Heeft u in het 
dorp ook al de speciale borden 
en stoeptegels gezien? Deze 
zijn geplaatst, in overleg met 
de gemeente, om de kinderen 
te attenderen op een veilige 
schoolroute! Daarnaast hebben 
alle kinderen vrijdag 31 augustus 

via ANWB Streetwise een prak-
tische les over verkeer en ver-
keersgedrag gevolgd. 

Sponsoractie Jumbo voor Aar-
landerveense basisschool De 
Viergang
Ook dit jaar zal de Jumbo in 
Nieuwkoop door middel van een 
sponsoractie weer € 15.000 ver-
delen over scholen, verenigin-
gen en stichtingen. Deze spon-
soractie start in de 2e week van 
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Wanneer mensen afscheid moeten nemen,  

overheerst het gemis. Tegelijkertijd dringen zich  

vragen op over de afwikkeling van de nalaten- 

schap. Testament, verklaring van erfrecht, erf- 

belasting: het zijn woorden die zich lastig laten  

rijmen met het verdriet. Kroes en Partners geeft  

ze daarom graag een betekenis, het liefst nog  

voordat ze een eigen leven gaan leiden. Ieder  

overlijden komt te vroeg. Regel het daarom op tijd!

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

overlijden
komt
altijd te 
vroeg
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september. Als u boodschappen 
doet bij de Jumbo in Nieuwkoop, 
ontvangt u bij iedere 15 euro aan 
boodschappen én bij diverse 
actieproducten een sponsor-
voucher. Deze voucher kunt u 
vervolgens via internet doneren 
aan diverse doelen, waaronder 
onze basisschool De Viergang. 
De actie loopt van 12 september 
t/m 16 oktober 2018. Voor ons als 
school is dit een heel mooi ge-
baar en een prachtige kans om 
iets extra’s voor school aan te 
schaffen! Wat is dit jaar ons doel? 
Dit jaar kiezen we voor een slin-
gerend doel! 

Kent u dat vrije gevoel nog wan-
neer je als kind ging schommelen? 
Of hoog in de lucht werd opge-
tild in de zweefmolen? Je voeten 
los van de grond, zwaaiend door 
de lucht, kriebels in je buik en de 
wind suizend langs je oren…… 
Wat is het fijn om even los te 
omen van de grond: een heerlijk 
gevoel van vrijheid! 

Met de opbrengst van deze 
actie, willen wij ons initiatief 
voor een mooie schommel op 
het schoolplein ondersteunen! 
Helpt u ons mee om de kinderen 
te laten zweven? Alvast reuze 
bedankt!

Kunt/wilt u de vouchers liever 
niet zelf via internet activeren, 
dan kunt u deze ook op school 
in de speciale actiebus (laten) 
doen!

Jantje Beton: lotenverkoop via 
machtiging
Op 13 september starten de kin-
deren van De Viergang weer met 
de verkoop van loten van Jantje 
Beton. Dit is voor de kinderen en 
onze school een unieke kans om 
bij te dragen aan het vergroten 
van de speelkansen van kinde-
ren in Nederland. Van de op-
brengst is 50% voor ons initiatief 
voor een mooie schommel op 
het schoolplein. De andere 50% 
van de opbrengst is voor Jantje 
Beton. Voor meer informatie zie 
www.jantjebeton.nl Helpt u ook 
mee als de kinderen bij u aan de 
deur komen?

De verkoop van de loten gaat via 
machtiging, zodat de kinderen 
niet met geld over straat hoeven 
te lopen.

Nieuws van de Viergang
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Informatiebijeenkomst ANWB automaatje

Op vrijdag 14 september is er 
voor geïnteresseerden een in-
formatiebijeenkomst in wijk-
centrum Kern en Zanen over 
de nieuwe vervoersdienst voor 
ouderen van Tom in de buurt. 
Via Tom in de buurt kunnen se-
nioren, woonachtig in de ge-
meente Alphen aan den Rijn en 
omgeving vanaf 18 oktober ge-
bruikmaken van een persoonlijk 
chauffeur met auto. 
 
Met dit nieuwe vrijwilligersver-
voer is het voortaan mogelijk om 
ritten te boeken door heel Ne-
derland. Waardoor de mobiliteit 
voor de doelgroep ineens een 
stuk groter wordt. Het project 
is opgezet in reactie op de vele 
vragen die er binnenkwamen bij 
de planners naar bestemmingen 
elders in Nederland. De dienst 
is tot stand gekomen in samen-
werking met de ANWB en de ge-
meente Alphen aan den Rijn. 
 
De informatiebijeenkomst start 
met uitleg over wat het ANWB 
Automaatje inhoudt waarna er 
gelegenheid is voor het stel-
len van vragen. De bijeenkomst 
wordt geleid door Jan van der 
Toorn van de ANWB. Hij zal u 
meer vertellen over hoe deze 
nieuwe dienst werkt en wat het 

voor u kan betekenen. Het con-
cept draait al jaren succesvol in 
veertig andere gemeenten. U 
krijgt deze avond te horen wat 
het zo succesvol maakt. Zodat u 
straks als één van de eersten ge-
bruik kunt gaan maken van deze 
nieuwe dienst om zelf eens ge-
zellig erop uit te gaan. Of om u 
aan te melden als vrijwillig chauf-
feur of als matchmaker, dat is ie-
mand die de matches tot stand 
brengt tussen chauffeur en pas-
sagiers.  
 
Aanmelden vooraf is niet ver-
plicht maar helpt de organisa-
toren wel. U mag dat doen via  
email (gaarne vóór 12 septem-
ber) naar: 
team.west@tomindebuurt.nl
 
Gegevens bijeenkomst: 
Datum: Vrijdag 14 september 
Tijdstip: 10.00-12.00 uur 
Locatie: wijkcentrum Kerk en Za-
nen  
Adres: de Oude Wereld  51 
Postcode: 2408 NV Alphen a/d 
Rijn.
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Open Monumentendag 8 september

In de gemeente Alphen aan den 
Rijn wordt nu voor de 32e keer 
op 8 september Open Monu-
mentendag gehouden en voor 
de 17e maal nationale orgeldag. 
Dit jaar gaat het thema over de 
gemeenschappelijke geschiede-
nis en  het culturele erfgoed van 
Europa.

Om 14.00 uur start de gratis 
dorpswandeling met een voor-
dracht van een aantal gedich-
ten. Deze zijn door leden van de 
Stichting Alphen Taal speciaal 
voor Open Monumentendag ge-
maakt, het OMD-thema ‘In Euro-
pa’ zal hierbij de rode draad zijn.

Hierna zal Nico Kempenaar u 
gedurende ca. 1 uur meenemen 
langs interessante monumenten 
en vertelt hij wetenswaardighe-
den over de geschiedenis van 
het dorp. Vooraf opgeven is niet 
nodig. Start- en eindpunt is het 
Oude Rechthuis.

Boekjes met het programma in 
de hele regio van deze dag kunt 
u onder andere vinden bij Bakke-
rij van Leeuwen.

Bestuur Open Monumentdag

Wist u dat vijf molens zijn geno-
mineerd en strijden om de be-
geerde hoofdprijs van de Bank-
Giro Loterij Molenprijs?

Welke molendroom krijgt de 
meeste steun? Kan Molen No.3 
van de molenviergang in Aarlan-
derveen uw stem verwachten?

Uw stem kan de doorslag geven. 
Iedere stem is een euro waard 
en de molen met de meeste 
stemmen krijgt € 95.000,00 voor 
het onderhoud.

Kortom, stemmen met zijn allen 
dus voor onze molen!

www.molens.nl/aarlanderveen-
molenviergang/

Zie ook de uitgebreide infor-
matie hierover op de volgende 
bladzijde.
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Molenviergang Aarlanderveen 
genomineerd voor BankGiro Lo-
terij Molenprijs 2018

De restauratie van de Boven-
molen van de Molenviergang in 
Aarlanderveen is door de Bank-
Giro Loterij genomineerd voor 
de Molenprijs 2018. Deze molen-
viergang is de enige ter wereld 
die nog wordt ingezet voor de 
hoofdbemaling van een polder. 
De winnaar, die via een stem-
wedstrijd wordt gekozen, krijgt 
95.000 euro om te besteden aan 
restauratiekosten.

De Stichting Molenviergang Aar-
landerveen wil het prijzengeld 
besteden aan de restauratie van 
de Bovenmolen (molen 3). “Het 
is belangrijk dat de molens tijdig 
worden gerestaureerd”, vertelt 
Eric van den Bosch, molenaar 
van molen 3. “De vier molens en 
het prachtige landschap erom-
heen zijn uniek en vertellen het 

verhaal van een echte Hollandse 
polder.”

Stemmen in september
Van 1 t/m 30 september kan er 
via www.molenprijs.nl/aarlan-
derveenmolenviergang gestemd 
worden op de Molenviergang 
van Aarlanderveen, alsmede 
op de andere genomineerden. 
Op 5 oktober wordt bekend ge-
maakt wie de meeste stemmen 
heeft gekregen en er met het 
prijzengeld vandoor gaat. Vorig 
jaar won De Traanroeier in Ou-
deschild met 11.000 stemmen de 
BankGiro Loterij Molenprijs 2017. 
Iedereen die stemt op de Mo-
lenviergang van Aarlanderveen, 
maakt zelf kans op een luxe mo-
lenarrangement met overnach-
ting voor vier personen. 

Restauratie Bovenmolen
Voorkomen dat boerenland en 
burgerhuizen onder water lo-
pen, dat is het werk van de Bo-

Molenviergang Persbericht
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venmolen in Aarlanderveen. 
Samen met drie andere molens 
maalt deze molen het overtolli-
ge polderwater naar de Rijn. De 
vier molens zijn echte werktui-
gen met vier beroepsmolenaars 
die vaak volop in bedrijf zijn 
om de polder van Aarlanderven 
droog te houden. Dat is uniek, 
het ambacht molenaar staat 
op de wereld erfgoedlijst van 
UNESCO. Eric: “Het prijzengeld 
van de Molenprijs 2018 willen we 
dan ook gebruiken voor nieuwe 
roede voor de wieken van de Bo-
venmolen.”

Recreatie
In de polders van Aarlanderveen 

kan iedereen wandelend en fiet-
send genieten van het landschap 
en van de molens. Omdat de mo-
lenaars en hun gezinnen op mo-
lens 1 t/m 3 wonen, zijn die alleen 
vanaf het wandelpad naast de 
molens te bezichtigen. Molen 4 
kan op afspraak worden bezich-
tigd. 

Meer informatie
Meer informatie over de Molen-
viergang Aarlanderveen is te vin-
den op:
molenviergangaarlanderveen.nl

Meer informatie over de wed-
strijd staat op molenprijs.nl

Molenviergang Persbericht

Klaverjassen, maak uw keuze

Klaverjassen bij de Speeltuin   
Op maandag 3 september gaan 
wij weer van start. Om de 2 we-
ken worden de kaarten om 19:30 
uur geschud.

Wij beginnen vroeg, dan wordt 
het niet te laat. Kom de sfeer en 
gezelligheid eens proeven.

Tot ziens in de speeltuin

Klaverjassen bij S.V.Aarlander-
veen     
Op vrijdag  14 september gaan 
wij weer van start. De kaarten 
worden om 20:00 uur geschud.

Kom de sfeer en gezelligheid 
eens proeven.

Tot ziens bij de voetbal
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Terugblik Oranje Zomerfeest 2018

Het weer tijdens deze 3 dagen 
was prima, zonnig en warm en 
het thema van dit zomerfeest 
was: Klompen .
Het Oranjecomité nam hierin 
het voortouw door deze dagen 
zoveel mogelijk op klompen te 
lopen, wat voor enkelen echt 
niet meeviel. Ook werden er als 
gadget kleine klompjes uitge-
reikt aan diverse deelnemers en 
helpers. En er werden ook heel 
wat bezoekers gesignaleerd op 
klompen vooral op de laatste 
avond.

Op maandag startten we met 
de fietstochten en voor de kin-
deren een vossenjacht. Aan de 
fietstochten deden 161 sportie-
velingen mee en men genoot, 
ook van het weer, volop. Verder 
viel het bezoek aan de bierbrou-
werij in Bodegraven  “goed in de 
smaak”. De vossenjacht was een 
groot succes met 75 enthousias-
te deelnemertjes.
De oranjezomerfeest koningin 
Pascal Stipdonk gaf ’s avonds 
het startsein voor het volleybal 
toernooi voor de 32 aanwezige 
veelal verklede teams.

De originaliteitsprijs was voor 
het “Bananenteam” en de aan-
moedigingsprijs ging naar een 
groep jonge meiden genaamd 

“De Groentjes”. De wedstrijduit-
slag was:
1e team “De Keet”
2e team “Oud KPJ”
3e team “Het Zuideinde”

In het Dorpshuis was er weer 
de traditionele avond voor de 
ouderen met Bingo en tussen-
door het optreden van zangeres 
Jasmijn. De  66 aanwezige oude-
ren, de helpers en organisatoren 
genoten van haar zang- en en-
tertainment kunsten. Uit de bin-
nengekomen foto/kruiswoord-
puzzels werden door Pascal de 
winnaars van de taartbonnen 
getrokken. Dat waren de familie 
v d Vis aan de Achtermiddenweg 
en mevrouw Rodenburg aan het 
vd Windhof.

De dinsdag begon met de tradi-
tionele reveille door de blazers 
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van DSS en de ruiters van Pret-
fort, waarna de oude ambach-
tenmarkt en de kleedjesmarkt 
van start ging, aangevuld met 
het optreden van de clown. Voor 
de allerkleinsten was er vervol-
gens pannenkoeken versieren 
en eten met ’s middags buikglij-
den, ijsjes en kinderdisco.

Aan de prutrace voor de jon-
geren deden 13 teams van drie 
personen mee. De 3 meiden die 
wonnen noemden zich team 
FMS. De 2e en 3e prijs gingen 
naar de teams Modderkruipers 
en The Champions.

De dinsdag werd afgesloten met 
het ringrijden met aanspannin-
gen oftewel paard met koets. Er 
deden 50 mensen hieraan mee. 
We hadden nog wel een koets 
extra kunnen gebruiken.

De winnaar was: 
Pascal van der Berg

Woensdagmorgen was het weer 
tijd voor het ringrijden op (oude) 
tractoren. De rijders en stekers, 
met voorop de zomerfeestko-
ningin Pascal, waren dus goed 
zichtbaar voor het publiek. Het 
geheel ging op 33 in het thema 
versierde tractoren en de win-
naars van het versieren waren:

1e  Jochem Molenaar en Steffie 
Lemkes. (Tevens de prijs van 
de publieksjury!!)

2e Jorn Poelwijk en Marjolein 
van der Post

3e Berry Kempen en Marion Bies- 
heuvel

De uitslag van de wedstrijd 
ringrijden is als volgt:
1e Mona de Boer en Hans Kem-

pen
2e Kees van Woudenberg en Je-

anet Vogelaar
3e Ronnie Dorenstein en Leonie 

UItenbogaart

Na de prijsuitreiking werd er 
o.l.v. notaris John Kroes een 
Boelhuis -verkoop gehouden. De 
opbrengst hiervan was  € 2010,- 
te verdelen onder de EHBO en 

Terugblik Oranje Zomerfeest 2018
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“Samen kokkerellen en samen 
smullen”

’s Middags bij de prutrace ver-
schenen er 16 teams van 3 per-
sonen aan de start. Er werd on-
danks de warmte fel gestreden 
met als resultaat:
1e team  “Kan niet sneller”
2e team  “Hopeloos”
3e team  “De prutsers”   

De wedstrijd Petanque trok 42 
deelnemers, jong en oud ver-
deeld in 14 teams, met als eind-
uitslag:
1e team  “De blijde wereld”
2e team  “Vrijbuiters” 
3e team  “La meip “ 

En dan het sluitstuk van ons zo-
merfeest in de Dorpsstraat on-
der begeleiding van DSS en met 
vele enthousiaste deelnemers 

en veel publiek:   
DE STOELEN/KLOMPEN DANS    

De winnaars van de taart waren 
Pascal v d Berg en Mariko Kroon.

De vlaggen sweapstake leverde 
dit jaar jammer genoeg geen 
winnaar op . Er werd volgens 
onze controleur Frans  “bitter 
weinig gevlagd“.
Desondanks kunnen we weer 
terugkijken op een, ondanks de 
warmte, geslaagd zomerfeest 
en hierbij willen we  u allen als 
vrijwilligers, sponsors, deelne-
mers en publiek hartelijk danken 
voor uw positieve bijdrage hier-
aan.

Uw  Oranjecomité
Voor meer info en foto’s zie: 
www.hetoranjecomite.nl

Terugblik Oranje Zomerfeest 2018
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Vermist: Nous (Noes)

Onze poes is sinds 14-08 niet 
meer thuis gekomen. Voor onze 
vakantie was ze ook al een paar 
dagen weg maar kwam ze van-
zelf weer na een paar dagen te-
rug. Nu heeft ze al een paar we-
ken niets van zich laten horen. 

Het kan best zijn dat ze ergens 
is komen aanlopen en wat aan-
dacht heeft gezocht, en die 
heeft ze misschien ook wel ge-
kregen. Ook zijn we bang dat ie-
mand goede bedoelingen heeft 
gehad en haar wat te eten heeft 
gegeven. Katten zijn beesten die 

zich snel hechten aan mensen 
die hen eten geven, alleen Nous 
hoort bij ons. 

We hebben thuis verdrietige kin-
deren, die haar graag weer terug 
zien. Ze is lichtgrijs gestreept 
en haar staart is grijs zwart ge-
streept. Heeft u haar ergens 
gezien, of weet u waar ze zou 
kunnen zijn, dan horen wij dat 
graag!

Heidi v.d Berg  
Maarten Bogaardhof 18 
0172-897230  06-20863332
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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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Het doorgeef stokje, 
Miranda van Veen-de Jong

Vertel eens iets over jezelf:
Ik ben geboren en getogen op 
het Noordeinde 31 in Aarlander-
veen. Mijn opa en oma woonden 
daar toen en mijn ouders Leo 
de Jong en Anneke de Jong-
Groen in het Wout, waren net 
getrouwd en woonden daar in 
het bij-huisje. Mijn ouders wo-
nen nog steeds op dit adres. 
Mijn over- grootvader woonde 
bij opa en oma, mijn overgroot-

moeder was net voor mijn ge-
boorte overleden. Het kamertje 
waar ik de eerste 6 jaar heb ge-
woond was aan de andere kant 
van de stal waar de koeien ge-
molken werden. Dus hoe Aarlan-
derveens wil je het hebben?

Heb je je hele leven in Aarlan-
derveen gewoond?
Toen ik zes jaar was zijn we naar 
Alphen aan den Rijn verhuisd. 
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Mijn vader was eerst timmer-
man en daarna uitvoerder en 
kon met een mooi project daar 
een huis kopen. Ik bleef ieder 
weekend naar opa en oma in 
Aarlanderveen gaan. Daar is mijn 
liefde voor dieren en het platte-
land ontstaan.

Uiteindelijk heeft mijn vader de 
boerderij van opa en oma ge-
kocht en daar een nieuw huis 
gebouwd, in nagedachtenis van 
opa zijn ideeën . Oma heeft nog 
jaren in een apart gedeelte bij 
ons gewoond. Eerst wilden wij 
niet terug naar Aarlanderveen 
want voor ons als pubers was 
Alphen waar we op school za-
ten veel leuker. Ik ben zelf op 
kamers gaan wonen in Utrecht, 
daarna zijn mijn ouder naar Aar-
landerveen terug verhuisd en 
mijn zus heeft daar ook nog een 
paar jaar gewoond. Ik ben Com-
municatie gaan studeren aan de 
Hogeschool van Utrecht en later 
heb ik verandermanagement 
gestudeerd aan Nijenrode. Na 
mijn studie heb ik een half jaar 
in Zwitserland gewerkt. Gezellig 
in de horeca en daarnaast lekker 
veel skiën. Eigenlijk wilde ik nog 
in de zomer naar de Cariben om 
cocktails te shaken maar toen 

kwam ik Steven tegen en ben 
ik toch maar niet meer wegge-
gaan.

Hoe zijn jullie toen samen hier 
terecht gekomen?
Steven heb ik in Utrecht ont-
moet via via op een feestje. Ik 
woonde toen met een vriendin 
in een appartement en later is 
die vriendin elders gaan wonen 
en is Steven bij mij ingetrokken.
Na twee jaar midden in de stad 
wilden we graag iets kopen maar 
dat was in die tijd niet te betalen. 
We hebben toen een stacara-
van gekocht met een grote tuin 
aan een zanduitgraving (soort 
meer). Ook wel de put van Hage-
stein genoemd, bij Vianen. Daar 
zijn we in 1999 getrouwd.

In 2001 is onze dochter Isa ge-
boren. We vonden dat we toen 
toch wat serieuzer moesten 
gaan leven en hebben een pro-
ject in Nieuwkoop aan het Ring-
slootpad gekocht. Lekker in de 
buurt van mijn ouders, want mijn 
moeder wilde graag oppassen 
dus dat was heel fijn. 1/8/2002 
op mijn verjaardag hoorden we 
dat we het huis konden kopen. 
Uiteindelijk konden we daar 
pas twee jaar later in. Inmiddels 

Het doorgeef stokje, 
Miranda van Veen-de Jong
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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:                           



September 2018 41

was ik zwanger van onze zoon 
Roan, we hebben nog tijdelijk 
in Alphen gewoond en uiteinde-
lijk konden we naar Nieuwkoop. 
Daar hebben we 13 jaar heerlijk 
gewoond. Tot vorig jaar mei 
toen zijn we naar Aarlanderveen 
gekomen. Dat was wel na 4 jaar 
zoeken want het liefst wilden 
we een pand waar ook ruimte 
was voor onze hobby (paarden) 
en eventueel ons werk (Kever 
Cabrio Rally Groene Hart).

Je bent dus een paardenmeisje?

Ja zeker! En inmiddels heb ik 
man en dochter ook aangesto-
ken. Als klein meisje was ik ieder 
weekend bij oma. Naast haar 
woonde Jojanneke Meloen, 
haar vader was luchtverkeerslei-
der en zij hadden pony’s. Toen 
wij 10 waren gingen we samen 
naar manege Pretford en daar 
is het echt begonnen. Tijdens 
mijn studie in Utrecht ben ik 
gestopt. Toen we weer deze 
kant op zijn verhuisd begon het 
weer. Eerst bij de manege en 5 
jaar geleden heb ik mijn eerste 

Het doorgeef stokje, 
Miranda van Veen-de Jong
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eigen paard Tender gekocht. 
Dat was helaas een beetje een 
misser. Tender staat nu op een 
leuke pensioenplek want was 
vanwege blessures niet geschikt 
als rijpaard. Vervolgens hebben 
we eerst onze black beauty Dark 
Mouna gekocht voor Steven. 
Dit is echt een heel mooi paard. 
Uiteindelijk hebben we na een 
lange zoektocht Edje gevonden. 
Een belachelijke naam want met 
1.80 schofthoogte is het een 
belachelijk groot paard en een 
ontzettend eigenwijze donder. 
Als die wil kan die alles, maar 
hij is super eigenwijs, dus een 
mooie uitdaging. Met dressuur 
ben ik inmiddels een aardig eind 
gekomen (M1). Springen is met 
name voor mij nog spannend. 
Het paard vindt het geweldig. 
Maar zolang ik mijn ogen daar 
nog niet bij open durf te houden 
doe ik op dit onderdeel nog niet 
mee aan wedstrijden. De paar-
den beslaan naast het werk en 
gezin een groot deel van mijn le-
ven (zeker 3 uur per dag). Onze 
dochter rijdt ook op het zwarte 
paard van Steven dus we doen 
gezellig veel samen.

Waar kennen we je verder mo-
gelijk van? 
Inmiddels ben ik bestuurslid van 

de Open Monumentendag Aar-
landerveen. Dit jaar is het op 8 
september en het thema is Euro-
pa. Op het programma staat on-
der meer een rondleiding door 
Aarlanderveen die begint bij het 
Oude Rechthuys onder leiding 
van Nico Kempenaar. Een dich-
ter van de stichting Alphen taal 
gaat daar gedichten voordra-
gen. Verder gaat de rondleiding 
langs de molen en is het orgel-
dag in diverse kerken. Ik ben hier 
ingerold via mijn vader die volop 
bezig is met molenbehoud. Hij 
doet dit samen met Bert Splin-
ter die mijn naam had geroepen 
toen ze iemand zochten voor de 
Open Monumentendag. Ik doe 
dit nu sinds december vorig jaar 
en vind het erg leuk en leerzaam.

Wat doe je verder zoal?
Samen met Steven hebben we 
ons eigen bedrijf “Kever cabrio 
rally groene hart”. Voor meer 
informatie zie: www.rallykever.nl 
Na mijn studie werkte ik bij 
Randstad uitzendbureau. Na 10 
jaar ben ik mijn eigen uitzend-
bureau gestart. Daarnaast deed 
ik wat interim-werk. Toen dat 
afliep zijn Steven en ik in 2010 
gaan dromen over wat we het 
liefst wilden. Steven had altijd 
al liefde voor oude auto’s. Het 

Het doorgeef stokje, 
Miranda van Veen-de Jong
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begon met één trouwauto, een 
oude Rolls Royce, vervolgens 
kwam daar de ene na de andere 
kever bij.

Het leek ons leuk om rondritten 
te gaan organiseren met bijzon-
dere auto’s en dat in combinatie 
met puzzelritten en dat dan hip 
maken. Zo hebben we al dro-
mend en denkend in de winter 
ons bedrijf verzonnen. Marke-
ting en communicatie is mijn 
vak dus de volgende stap was 
samen een website bouwen en 
ons bedrijf in de markt zetten. 
In december was mijn laatste 
klus als zelfstandige klaar, dus 
toen werd het spannend want 
er moesten wel klanten voor de 
rally komen. Het duurde even 
voordat het ging lopen, dus 
ik had toch voor de zekerheid 
maar weer gesolliciteerd. Al snel 
kon ik aan de slag bij een bevei-
ligingsbedrijf, maar na twee we-
ken belde het grote Heineken 
voor een uitje. Ik heb mijn baan 
in de beveiliging opgezegd en 
we hebben toen volledig onze 
droom gevolgd. Daarna heeft de 
telefoon bij wijze van spreken 
niet meer stil gaan staan.

Jullie werken veel samen met 
mensen uit de buurt?

Jazeker, we zijn gestart bij Jos 
en Willy Verhaar in de schuur. 
Daar hebben we twee jaar met 
veel plezier gezeten, maar de ho-
reca faciliteiten waren voor onze 
plannen te beperkt. We hebben 
vervolgens diverse concepten 
uitgeprobeerd en veel verschil-
lende relaties opgebouwd, want 
we vinden het leuk om het met 
mensen uit de buurt samen te 
doen. Na een jaar op de Riga 
ranch hebben we onze definitie-
ve samenwerking gevonden bij 
Studio Oosterman. Er kwamen 
inmiddels zo veel mensen, dus 
het moest echt professioneel. 
Al 5 jaar doen we nu daar de 
ontvangst en staan de wagens 
klaar. Vaak eindigen we daar ook 
met diner of bbq, wat de gasten 
maar willen en wat door Studio 
Oosterman meer dan perfect 
geregeld wordt. Een samenwer-
king waar ik echt super trots op 
ben! Ook kunnen bedrijven de 
rally combineren met varen op 
de plas, of met een leuk spel zo-
als "ik hou van Holland" of een 
flower power quiz. Onze gasten 
maken ook altijd een pitstop in 
de Hoef bij Landwinkel de Lin-
denhorst om een ijsje te doen. 
Een ander leuk contact is met Ca-
rolien Zwaneveld. Zij is thuiskok 
en in samenwerking met Willy 

Het doorgeef stokje, 
Miranda van Veen-de Jong
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Verhaar van de boerensport kan 
een kookworkshop worden ge-
volgd op de boerderij van Willy. 
Onderweg halen de gasten dan 
bij verschillende bedrijven de 
spullen op voor het kokkerellen. 
Juist de vele relaties in de regio 
waar we zo fantastisch mee sa-
menwerken, maken het voor 
ons extra leuk. 

Wat vind je het leukste aan je 
werk?
Heel veel dingen vind ik leuk. 
Het is prachtig dat je altijd met 
blije mensen werkt. Het is verge-
lijkbaar met het werken na mijn 
studie in Zwitserland. Daar wa-
ren de mensen ook altijd blij om-
dat ze met vakantie waren, hier 
zijn ze blij omdat ze een dagje uit 
zijn. Verder vind ik het heel leuk 
dat we dit samen doen en vanuit 
ons eigen huis in Aarlanderveen. 
Steven doet het wagenpark en ik 
doe alles eromheen van offertes, 
tot factureren. Wij verzorgen sa-
men ook het entertainment en 
de uitleg. De auto’s hebben gps 
dus we kunnen ze op afstand 
volgen, zo hebben we snel ge-
zien als ze verkeerd rijden en 
het registreert ook de snelheid 
zodat we dat voor de veiligheid 
van de omgeving goed in de ga-
ten kunnen houden. Daardoor 

kunnen we ook veel thuis bij de 
kinderen zijn en dat is superfijn 
en heel praktisch. Op het eind 
loodsen we dan iedereen weer 
terug naar de finish en verzor-
gen we een hele ludieke prijsuit-
reiking.

Wat voor soort klanten hebben 
jullie?
We werken vooral voor de za-
kelijke markt voor teamuitjes en 
dat is ook maar beter ook want 
ik ben te aardig voor de parti-
culiere markt. Dan vind ik zelf 
al snel iets kostbaar en geef ik 
teveel korting omdat het om de 
centjes van een oma gaat. De be-
drijven zijn heel verschillend van 
brandweer, politie, universitei-
ten, ziekenhuizen en tandartsen 
tot Heineken en Schiphol als gro-
te terugkerende klanten. En wat 
zo leuk is, dan komen ze hier en 
dan hoor ik als eerste, Aarlander-
veen, daar had ik nou nog nooit 
van gehoord, maar vergeten 
doe ik het nooit meer! Wat is het 
hier mooi!

Wat heb je nodig om dit werk 
goed te kunnen doen?
Steven! Voor de auto’s én het 
bedrijf is echt en “één-tweetje”. 
We zouden het niet zonder el-
kaar kunnen doen en hebben 

Het doorgeef stokje, 
Miranda van Veen-de Jong
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ook elk ons eigen ding zodat je 
ook zelf dingen kunt beslissen. 
Steven vult aan: “Ze heeft een 
hekel aan auto’s wassen”.

Omschrijf Aarlanderveen in 
jouw kernwoorden:
Een mooie plek waar mensen 
(en dus ook ik) naar terug keren. 
Het was het ‘tuinpad van mijn 
vader’ en opa en oma. Mijn roots 
liggen hier, mijn ouders wonen 
in de buurt en dat vind ik ook 
super fijn voor de kinderen. Dus 
thuis en vertrouwd zijn voor mij 
ook kernwoorden.

Over je ouders gesproken. Het 
doorgeefstokje is door Patric 
van Egmond aan jou doorge-
geven met de vraag: Doe jij ook 
elke dag een bakkie bij je ouders?
Nou om eerlijk te zijn, als ik niet 
elke dag daar kom, komen ze 
wel hier. Voor een bakkie, of om 
eitjes te brengen, of om op de 
kinderen te passen. Want als we 
rally hebben met groepen kun-
nen we niet opeens weg, dus we 
hebben heel veel steun aan mijn 
moeder die dan altijd inspringt.

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?

Waarschijnlijk zou het één groot 
feest worden, iedereen zingend 
van het Noordeinde door de 
dorpstraat naar het Zuideinde, 
dus mij als burgemeester is mis-
schien niet zo handig. Ik blijf het 
liefst doen wat ik nu doe. Men-
sen blij maken met leuke dingen 
organiseren.

Wat me weer is opgevallen sinds 
ik hier woon, is dat er zoveel 
mensen zich inzetten voor het 
dorp. Voor collectes, de Oran-
jevereniging, Belangenaar, mo-
lens, voetbal, monumenten. Er 
zijn in Aarlanderveen heel veel 
actieve en betrokken bewo-
ners. Als burgemeester zou ik 
dit vooral koesteren en heel veel 
waardering voor uitspreken en 
oproepen dit te blijven doen. Dit 
is echt anders dan in de grote 
stad waar mensen veel meer op 
zichzelf zijn.

Wat mag er niet veranderen/wil 
je behouden:
Aanzicht van ons dorp is cultu-
reel erfgoed, dat wil ik natuurlijk 
niet veranderen.

Waar ben je het meest trots 
op? 
Op onze kinderen! Dat zijn zulke 
sterke mensen aan het worden. 

Het doorgeef stokje, 
Miranda van Veen-de Jong
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Onze zoon Roan (14) heeft in mei 
te horen gekregen dat hij diabe-
tes 1 heeft en gaat daar zo goed 
mee om. Isa (17) had ook een 
zwaar jaar op school en heeft he-
laas net haar HAVO-diploma niet 
gehaald. Ik vind het knap hoe ze 
zich heeft herpakt. Ze wil graag 
fysiotherapeut worden en gaat 
nu eerst haar rijbewijs halen. Ze 
beginnen echt groot te worden 
en zijn beiden van aanpakken 
en daar ben ik super trots op. 
Roan werkt als vrijwilliger op de 
manege. Isa werkt daar ook als 

stalmedewerker. Dat betekent 
dagelijks 24 stallen uitmesten en 
ze is dus mega sterk.

Aan wie geef jij het stokje door 
en met welke vraag?
Aan Gerjon Remmerswaal. We 
delen de liefde voor paarden. 
Mijn vraag is: Hoelang denk je 
nog met je duo Bob (paard) en Bill 
(hondje) door het dorp te lopen? 
Want ik hoop daar nog lang van 
te mogen genieten!

Het doorgeef stokje, 
Miranda van Veen-de Jong
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Gezocht!
Vanaf 1 september zijn wij op zoek naar iemand die onze hond zou 
willen uitlaten (tegen betaling). Ongeveer 1 à 2 keer per week. Alleen 
doordeweeks, rond het middaguur en niet tijdens schoolvakanties.
Lijkt u/jou dit wel wat? Neem dan contact met mij op.
 
Natasha van der Salm (tel: 579594/06-10646004)

Oranje  comité: BEDANKT!
Ook dit jaar hebben we weer mogen genieten van een goed georgani-
seerd zomerfeest. Voor jong en oud was er van alles te doen. Er is heel 
veel werk verzet vooraf, tijdens en na het zomerfeest en hiervoor wil-
len wij jullie hartelijk bedanken.

We denken namens heel veel Aarlanderveners te spreken dat we ge-
noten hebben van alle festiviteiten.

Kledingoutlet van wonderful fashion Noorden
Laatste maten lage prijzen! 
6 oktober, van 10.00 uur tot 15.00 uur
Kerkvaartsweg 11 Aarlanderveen.

Bedankt Loek Verhage
Na vele jaren trouwe dienst met het bezorgen van de Belangenaar 
heeft Loek gemeend er nu mee te moeten stoppen. Direkt na zijn laat-
ste gezondheidscrisis heeft hij in samenspraak dit besluit genomen. 
Bedankt Loek voor de fijne samenwerking.
Zijn wijk is inmiddels overgenomen door Plonie Verzaal.

Namens de redactie, Dick de Graaf

Te koop MacBook Air 13 inch, 2.2GHz, 8GB, 128 GB
Van 2017! Vrijwel niet gebruikt, dus als nieuw. 
Prijs nader over een te komen.

Interesse? Bel me: Bastiaan van Gils, 0650126210

Ingezonden Berichten
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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


