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De Belangenaar
Nieuws uit eigen dorp

Een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen
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doe mee en win!
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Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar
Tevens voor al uw glaswerkzaamheden

	
  

Kerkweg 51 2461 GC Ter Aar Telefoon 0172 - 603787

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

Kom even langs,
of bel voor een afspraak!

Dorpsstraat 119
2445 AL Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 9475
AANNEMERS-, LOON- EN VERHUURBEDRIJF

di
wo
do
vrij
za

(maandag gesloten)

09:00 - 14:30 uur
09:00 - 17:30 uur
09:00 - 12:00 uur
09:00 - 21:00 uur
08:00 - 13:00 uur

Verhuur van hydrolische kranen,
grondkiepers en -dumpers, minigravers,
vervoer met eigen vrachtwagens en diepladers, slootreiniging

Hogedijk 8a
2445 BC Aarlanderveen
Tel.: 0172 - 57 1327
Mob.: 06 - 54 267 761

4

Oktober 2018

	
  

Agenda
Zondag 7 oktober
Schoolkerkdienst in de Gereformeerde kerk, Dorpsstraat 107
Aanvang 10:00 uur
Woensdag 10 oktober
Kindermiddag in de speeltuin
van 14:30 tot 16:00 uur.

Vrijdag 2 november
“Samen Kokkerellen, Samen
Smullen” in het Dorpshuis.
Om 15:00 uur samen koken.
Om 17:30 uur gezamenlijk eten.
Klaverjas competitie Spinmill,
aanvangstijd is om 20:00 uur.

Vrijdag 12 oktober
Klaverjassen bij S.V. Aarlanderveen, de kaarten worden om
20:00 uur geschud.

Zaterdag 3 november
Viswedstrijd, inschrijven om
12:30 bij Het Oude Rechthuis
Meer info in deze Belangenaar

Maandag 15 oktober
Klaverjassen bij de Speeltuin, de
kaarten worden om 19:30 uur
geschud.

Zaterdag 10 november
Jaarlijkse Sint Maarten optocht.
Start om 18.00 uur bij RK kerk
aan het Noordeinde.

Vrijdag 19 oktober
Klaverjas competitie Spinmill,
aanvangstijd is om 20:00 uur.

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 10 oktober
Woensdag 24 oktober
Woensdag 7 november

Vrijdag 26 oktober
Halloween disco in de speeltuin.
Meer info in deze Belangenaar
Klaverjassen bij S.V. Aarlanderveen, de kaarten worden om
20:00 uur geschud.
Maandag 29 oktober
Klaverjassen bij de Speeltuin, de
kaarten worden om 19:30 uur
geschud.
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Bestuursvergadering
Woensdag 17 oktober
Redactievergadering
Woensdag 24 oktober
De volgende Belangenaar
verschijnt rond 3 november
Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 22 oktober
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VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL
Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele,
religieuze en eigentijdse uitvaarten
en staan garant voor een verzorgde, correcte en
stijlvolle uitvoering.
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 griepprik
In oktober is het weer tijd voor
de griepprik. Patiënten met een
verhoogd risico zullen een persoonlijke uitnodiging krijgen
voor het speciale avondspreekuur op maandag 15 oktober a.s.
van 18.30 tot 20.30 uur.
Patiënten die op 15 oktober
niet naar het avondspreekuur
kunnen komen bieden wij een
tweede mogelijkheid om voor
de griepprik langs te komen op
vrijdagmiddag 19 oktober van
15.00-17.00 uur, u hoeft hiervoor
niet eerst met de praktijk te bellen.
De griepprik campagne kost ons
ieder jaar veel tijd. Wij verzoeken u daarom zoveel mogelijk
gebruik te maken van het speciale spreekuur en zo min mogelijk met de praktijk te bellen om
een andere afspraak te maken.
Hierdoor kunnen wij het gewo-

Oostkanaalweg 5b
2445 BA Aarlanderveen
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ne spreekuur overdag zo goed
mogelijk laten doorgaan en de
telefonische
bereikbaarheid
waarborgen.
Op de site www.rivm.nl/griepprik
kunt u de laatste ontwikkelingen
volgen en antwoord vinden op
uw vragen.
Geef uw emailadres en uw mobiele telefoonnummer door!
Verwijsbrieven kunnen in de toekomst ook naar uw e-mailadres
gestuurd worden. Op de uitnodiging van uw griepprik vragen wij
u om uw e-mailadres en mobiele
telefoonnummer in te vullen en
de uitnodiging mee te nemen
wanneer u voor de griepprik
naar de praktijk komt.
Bij voorbaat Hartelijk dank,
Frans van der Kooij en medewerkers.
Voor overige informatie: www.
aarlanderveen.praktijkinfo.nl

+31(0)172-473 841
+31(0)172-475 773

info@aardam.nl
www.aardam.nl
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LOONWERK & GRONDVERZET
Maar dan zoals het hoort.

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 opdrachtgevers. HKA-Nieuwkoop biedt daarnaast een breed assortiment loonwerk- en grondverzetmachines 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-5002B.indd 1
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HKA-NIEUWKOOP.NL

Nieuwkoop
Achttienkavels 7
2421 LG Nieuwkoop
T 0172 571152
F 0172 571286
E info@hka-nieuwkoop.nl

31-03-15 09:27
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Schoolkerkdienst 2018
Dit jaar wordt er in Aarlanderveen weer een bijzondere kerkdienst georganiseerd voor en
door alle kinderen van de basisschool De Viergang en wel op
zondag 7 oktober om 10.00 uur.
Na de geslaagde dienst van vorig
jaar in de Katholieke Kerk wordt
de dienst dit jaar in de Gereformeerde Kerk aan de Dorpsstraat 107 gehouden. We willen
alle (school) kinderen, ouders en
geïnteresseerden van harte uitnodigen!
Het thema is ‘Vriendschap door
dik en dun’ en dit wordt uitge-

werkt in de liedjes, de werkjes
van de kinderen en het verhaal
dat wordt verteld. In de dienst
is er een collecte voor een Goed
Doel dat samen met De Viergang
wordt bepaald en na afloop is er
in de zaal achter de kerk koffie,
thee en limonade met een koekje.
Tijdens de dienst is er een opvangmogelijkheid in de Jeugdhaven voor de allerkleinsten. Het
beloofd een mooie bijeenkomst
te worden! Graag tot 7 oktober!
De voorbereidingscommissie

Speeltuin nieuws
Op vrijdag 26 oktober is er Halloween disco in de speeltuin. Van
18.30 tot 19.45 uur voor groep 1
t/m 4. Van 20.00 tot 21.30 voor
groep 5 t/m 8. Leden € 2.00 en
niet leden € 2.50.
Op zaterdag 10 november is er
weer de jaarlijkse Sint Maarten
optocht. Start om 18.00 uur bij
RK kerk aan het Noordeinde.
Voor ieders veiligheid is het belangrijk dat je achter de muziek
Oktober 2018

blijft lopen en een reflecterend
hesje draagt. Graag onder begeleiding van een ouder of verzorger. Na afloop kunnen de kinderen de deuren langs.
Op woensdag 14 november is
er weer een kindermiddag. Van
14.30 tot 16.00 uur. Leden € 2.00
en niet leden € 2.50
Groeten van het kinderactiviteiten team
9

Actie Muurschildering
Enthousiaste
dorpsgenoot
maakt “actie muurschildering”
voor de vrijwillige brandweer
Aarlanderveen.
In onze zoektocht naar nieuwe
vrijwilligers kwamen we in contact met Marcel en Nicolle, die in
het oude huis van schoenmaker
Fousert wonen. Ze zagen zichzelf niet als vrijwilliger bij de vrijwillige brandweer maar ze wilden wel heel graag iets voor de
vrijwillige brandweer doen omdat ze het belang van de veiligheid voor de samenleving inzien
en waarderen.
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Zelf maken ze kunstwerken in
de vorm van “actie muurschilderingen” van verschillende onderwerpen van verschillende acties
voor verschillende doelen over
de gehele wereld. Hierover vind
je meer op de website:
www.mustweunite.com
Eerder hebben ze muurschilderingen gemaakt voor een aantal
andere brandweerkorpsen. Voor
de brandweer in Aarlanderveen
wilde ze heel graag een muurschildering maken als ondersteuning, waardering en aanmoediging voor ons vrijwilligerswerk.
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Actie Muurschildering
Dit vonden wij leuk en wij wilden
graag zo’n muurschildering in
onze kazerne. Hiervoor hebben
we foto’s bij elkaar gezocht van
brandinzetten uit het verleden
en we wilden ook graag het logo
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van onze personeelsvereniging
erbij.
Met de foto’s en het logo zijn
Marcel en Nicolle gaan ontwerpen en vervolgens zijn de plaats
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Patrick & Johan Zwart

Onderhoud en reparatie

Universeel reparatiebedrijf voor alle
automerken tegen een scherpe prijs
Speciaal voor inwoners van Aarlanderveen : Gratis haal en brengservice
Koperweg 15
2401 LH Alphen aan den Rijn
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Tel. 0172 415 080
Fax 0172 421 242

info@autoservicezwart.nl
www.autoservicezwart.nl
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Actie Muurschildering
en kleuren voor de muurschildering bepaald. Met behulp van
zelfgemaakte mallen, hebben ze
deze prachtige actieafbeelding
gespoten. Bij de voorbereidingen behoorde ook een steiger
om veilig te kunnen werken. De
muurschildering is zo groot, dat
een derde van de zijmuur in de
uitrukhal van de kazerne beschilderd is.
Meerdere dagen zijn Marcel
Nicolle bezig geweest om
muur voor te bewerken en
beeldingen met de mallen
spuiten. Het resultaat mag

en
de
afte
er

echt zijn! Een prachtige actiefoto van het blussen van een
brand en daarbij het logo van
onze personeelsvereniging, fantastisch!
Via deze weg willen wij Marcel
en Nicolle ontzettend bedanken
voor de prachtige muurschildering!
Brandweerploeg Aarlanderveen

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

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
Oktober 2018
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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.
Uitvaartonderneming

Gea van der Hee
Bij een overlijden
bén ik er voor u.
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0172 53 23 00
06 27 27 88 98
www.geavanderhee.nl
info@geavanderhee.nl
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DSS Nieuws
Opleidingsorkest muziekvereniging Door Samenwerking Sterk
heeft voor het weekendje weg
met de jeugd meegedaan met de
Grote Clubactie

repetities en concerten kunnen
ze weinig met elkaar kletsen. Wij
kunnen de steun van onze omgeving dus goed gebruiken!”

Leden van het
opleidingsorkest
D.S.S. startten op
zaterdag 15 september jl. met de
lotenverkoop van
de Grote Clubactie. Vanaf die dag
gingen zij langs
de deuren om inkomsten op te halen voor hun club.
Het opleidingsorkest van D.S.S.
ging net zoals bijna 6.000 andere verenigingen op pad. Met de
Grote Clubactie realiseren verenigingen extra inkomsten. Een
lot kost €3,-, waarvan maar liefst
80% direct naar de club gaat.
Danielle Kreb-Sanders club coördinator van muziekvereniging
D.S.S.: “Dit jaar hopen wij met
de opbrengst een weekendje
weg te realiseren. De kinderen
binnen de vereniging maken
veel muziek samen. We willen
de kinderen graag ook op een
ontspannende manier met elkaar om laten gaan! Tijdens de
Oktober 2018

Opleidingsorkest D.S.S. deed al
voor de 6e keer mee. Vorig jaar
werd er € 1020 opgehaald. Met
dit geldbedrag werd destijds een
cd opname met het opleidingsorkest gerealiseerd.
Mensen die dit jaar loten kochten maken kans op mooie prijzen, zoals de hoofdprijs van
€100.000,-. De trekking van de
Grote Clubactie vindt plaats op
12 december 2018. Vanaf 13 december staat de trekkingsuitslag
op clubactie.nl.
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Vis wedstrijd, doet u mee?
Wanneer:
Zaterdag 3 november
Waar:
Inschrijven om 12:30 uur bij Jos
Vergeer, Café Het Oude Rechthuis. Tel: 0172- 57 13 09
Inschrijfgeld:
€12,00 euro per wedstrijd
Inbegrepen:
• Koffie
• Dagvergunning
• Erwtensoep en brood
Aangeboden door:
Het Oude Rechthuis
Diverse geldprijzen waaronder:
Dagprijs:
Grootste vis €60,00 euro
Een na grootste vis €30,00 euro
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Einde wedstrijd is 17:00 uur met
aansluitend de prijsuitreiking bij
Jos Vergeer.
Alle gevangen vis moet vakkundig onthaakt worden, en worden teruggezet.
Bij vangst boven 65 cm. mobiel
bellen naar controlepost:
06-11 48 68 77
DUS S.V.P. MOBIELE TELEFOON
MEENEMEN!!
Vissen alleen toegestaan met
dood aas /kunstaas.
Wij hopen op een grote opkomst
en vangst.
Voor eventuele vragen:
Hengelsportvereniging Aarlanderveen
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overlijden
komt
altijd te
vroeg
Wanneer mensen afscheid moeten nemen,
overheerst het gemis. Tegelijkertijd dringen zich
vragen op over de afwikkeling van de nalatenschap. Testament, verklaring van erfrecht, erfbelasting: 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
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www.kroesenpartners.nl
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Vooraankondiging Zomerfeest 2019
Schrijf het volgende alvast in
uw agenda, dan kunt u daar rekening mee houden voor uw vakantie planning.

Het zomerfeest 2019 zal op 29,
30 en 31 juli worden gehouden.
Uw Oranjecomité

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

Oktober 2018
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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,
Gerjohn Remmerswaal
Vertel eens iets over jezelf
Ik ben Gerjohn Remmerswaal,
een niet vaak voorkomende
naam, maar dat is niet belangrijk
want ik luister naar bijna alles.
Ik word Gert, Gerrit, Gertjan,
Rem en dus ook Gerjohn genoemd.
60 jaar oud, kom uit Alphen aan
den Rijn en heb daar gewoond,
op school gezeten en 33 jaar een
autobedrijf met mijn vriend en
compagnon Patrick Blom gehad.
Ik was bijna 25 jaar getrouwd
met mijn lieve vrouw Petra uit
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Heemstede toen ze in maart
2013 overleed aan kanker.
Hoe heb je Petra ontmoet?
Petra ontmoette ik voor het
eerst in Noordwijk. We hielden
alle twee van paarden en het
eerste wat we samen deden was
paardrijden in Soest. Na een paar
heerlijke verkeringsjaren zijn we
in 1988 gaan samenwonen en in
1993 getrouwd. Altijd hadden we
de wens om nog eens een huis te
kopen waar de paarden bij huis
konden lopen. Ik had deze wens
al bijna opgegeven toen Petra
in 1993 zwanger was van onze
meiden. Zorgen voor een goed

21
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Het doorgeef stokje,
Gerjohn Remmerswaal
huis voor de kinderen leek toen
het belangrijkste, maar Petra
vertrouwde er op dat het goed
kwam en dat kwam het ook. Bij
ons huis in Aarlanderveen was ik
al eens eerder geweest met JanMaarten den Bleker die toen bij
me werkte, maar toen was het
nog niet te koop. Toen we thuis
van vakantie kwamen stond het
plotseling te koop. We waren
de eerste, hebben er geen gras
over laten groeien en waren snel
eigenaar. Met de tweeling op
komst (in december geboren)
en ons droomhuis kunnen kopen
was 1993 voor ons echt een top
jaar en de jaren er na waren de
glorietijd van ons leven.
We zijn uiteindelijk in 1994 hier
komen wonen want mevrouw
Straathof (de vorige eigenaar)
moest eerst een ander huis kopen. In de tussentijd hebben we
de koeienstal gerenoveerd en
omgebouwd tot paardenstal.
Met onze meiden, Berdien en
Marloes hebben we hier samen
een geweldige tijd gehad. Onze
dochters zaten hier op de lagere school (middelbare school in
Alphen) en hadden lekker alle
ruimte om te spelen en paard te
rijden. Ieder weekend waren we
met elkaar op concours. Eerst de
Oktober 2018

meiden mee in de kinderwagen,
toen op klompjes, later op pony's en vervolgens op de paarden. Ze speelden allebei saxofoon bij DSS en Berdien speelt er
nog steeds.
We waren helemaal gelukkig op
deze mooie plek met onze meiden, de paarden en de schapen.
Aan ons geluk kwam een ruw
einde toen in begin september
2012 Petra ongeneeslijk ziek
werd en kanker kreeg. Ze heeft
gevochten om de gevolgen van
de ziekte zo lang mogelijk buiten
de deur te houden, maar na een
half jaar moest ze de strijd opgeven en op 3 maart 2013 is ze
overleden.
Hoe heb je het daarna gered
met twee nog jonge dochters
thuis?
Nou, zo jong waren ze ook weer
niet he. Ze waren 19, dus uit de
luiers. Marloes studeerde watermanagement in Rotterdam.
Berdien zat toen in een tussenjaar en heeft later economie en
bedrijfseconomie gestudeerd
in Utrecht. Knap van ze dat ze
dat na het overlijden van Petra
zo stoer en mooi af hebben gemaakt, en dan ook nog eens met
een vader en moeder die het op
23

Dorpsstraat 72
Aarlanderveen
Tel: 0172 - 57 1331

Een speciaal adres voor al uw lingerie, boxershorts,
ondermode en nachtkleding voor:

DAMES, HEREN EN KINDEREN
Openingstijden:
www.boxershopping.nl
wo & do: 09:00 - 12:30 uur
www.thermoshopping.nl
13:30 - 18:00 uur
www.beerenondergoed.com zaterdag: 09:00 - 16:00 uur
24
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Het doorgeef stokje,
Gerjohn Remmerswaal
school maar zozo deden. Toen
ik in dat jaar met mijn bedrijf
ben gestopt had ik meer tijd om
thuis te zijn, dus kon ik ook een
beetje hand en span diensten
verrichten. In het begin wist ik
nog niet eens hoe de wasmachine werkte en had mijn leven nog
geen aardappel geschild, maar
gelukkig heeft Peet me vanaf
de bank tijdens haar ziekte de
eerste beginselen van koken bij
kunnen brengen en heb er na 5
jaar zelfs een soort van schik in
gekregen. Berdien en Marloes
wonen nu alle twee in Utrecht
en rijden daar paard. Marloes
werkt bij het waterschap in Lei-
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den en Berdien is net klaar met
haar master.
Wat weten we nog niet van je?
Ik heb een bijzondere hobby en
dat is harken.
Ben Agterberg uit Utrecht is een
van m'n beste vrienden en legt
in binnen en buitenland veel professionele paardenbodems aan.
Voor het onderhoud bij grote
springconcoursen moet er dan
tijdens de proef de bodem handmatig bij worden gehouden. Het
streven is altijd dat de eerste en
de laatste ruiter op een gelijke
bodem springen. Dat lijkt heel
simpel maar het is wel opletten.
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Het doorgeef stokje,
Gerjohn Remmerswaal
Je moet zijn waar het nodig is,
zonder dat het opvalt terwijl de
paarden om je heen springen, en
het gaat ook nog eens om een
groot belang en om veel geld.
Ben mag zelfs de bodem leveren voor de Olympische spelen
van 2020 in Tokio en een derde
is al gemengd in Utrecht en in
100 containers onderweg naar
Japan.

biertje. Daarnaast heb ik al jaren
een zeilboot waar we de kinderen als baby al mee naar toe namen en heel wat mooie uurtjes
op hebben doorgebracht. Maar
een boot is ook altijd werk, dus
genoeg te doen. Vroeger vond
ik het grote onzin dat m'n vader
zijn zaak kwijt was en het druk
had. Nu gebeurt mij precies hetzelfde.

Waar kennen we je verder mogelijk van?
De meeste mensen kennen me
als die man op z'n paard, met
z'n hond of met allebei tegelijk,
en vroeger natuurlijk van de
auto's. Petra kende de mensen
vooral uit de paardenwereld. Ze
was betrokken bij de paardenclub (de viergangruiters) deed
daar het secretariaat en gaf veel
paardrijles.

Heb je hobby’s?
Natuurlijk de paarden! Ik heb
mijn hele leven paardgereden.
Ik word wel wat ouder dus wedstrijden worden langzaam minder. Zowel dressuur als springen, maar springen vind ik het
leukst terwijl Peet echt een dressuurruiter was. Ook de meiden
doen het liefst aan springen,
waarbij juist dressuur natuurlijk
wel de basis is. Zeilen is al jaren
een hobby. De boot ligt in Kudelstaart en vaart regelmatig op
het wad en IJsselmeer. Verder
hou ik van skiën en schaatsen
en ondanks dat ik het weinig kan
vind ik ijszeilen waanzinnig. Ik
heb wat schapen en elk jaar lammeren voor het echte voorjaarsgevoel.

Wat doe je tegenwoordig zoal?
Sinds ik gestopt ben met de zaak
en de meiden op zichzelf wonen,
hou ik me vooral bezig met de
werkzaamheden rond het huis
en de zorg voor de dieren. Zakelijk gezien bij elkaar zo'n beetje
een dag werk in de week. Een
keer of 10 in een jaar een meerdaags concours waarbij ik Ben
help op de hark en er ook tijd
is voor een biefstukje met een
26

Omschrijf Aarlanderveen in
jouw kernwoorden:
Zolang als ik hier woon vind ik
Oktober 2018

Het doorgeef stokje,
Gerjohn Remmerswaal
het een heel bijzonder lieflijk en
gezellig dorpje. De eerste jaren
had ik echt het gevoel of ik op
vakantie was. Ik wil hier zo lang
mogelijk blijven wonen. Zolang
ik fysiek het werk aan kan en anders lost het zich ook wel weer
op.
Stel je bent per direct ‘burgemeester van Aarlanderveen”.
Wat zou je als eerste veranderen?
Dat zou ik niet willen en kunnen,
maar als ik er een beetje over
zou mogen dromen en dan het
liefst met een toverstokje, zou ik
bakker van Leeuwen onsterfelijk
willen maken en schoenmaker
Fousert en een dorpswinkeltje
terug willen hebben. Dat gaat
niet lukken, dus laat het burgemeesterschap maar bij mevr.
Spies. Ik vind haar super.
Wat mag er niet veranderen/wil
je behouden:
Dat nostalgische gevoel van het
winkelstraatje zou ik het liefst
willen behouden hoewel ik begrijp dat het niet realistisch is.
Als de plannen met de natuur-/
seniorencamping
doorgaan,
komt er misschien wel weer wat
meer reuring. Ik zou zeker als
burgemeester zuinig zijn op alles wat bij het dorp hoort. Zoals
Oktober 2018

het dorpsfeest, de ijsclub, het
dorpshuis, Jos Vergeer en Danny
Oosterman.
Het doorgeefstokje is aan jou
doorgegeven met de vraag:
Hoelang denk je nog met je duo
Bob (paard) en Bill (hondje)
door het dorp te lopen?
Bobbert is nu 12 jaar en Bill is 10
dus we lopen nog wel een poos
door het dorp. Met een beetje
geluk maken we nog zeker een
jaartje of tien de dijk onveilig.
Waar ben je het meest trots op?
Dat we hier in Aarlanderveen
een prachtig gezin gesticht en
groot gebracht hebben. In een
hele mooie omgeving met veel
ruimte hebben we veel samen
ondernomen en enorm van en
met elkaar genoten. In ieder leven komen hobbels voor, zo ook
in het onze. Ik ben trots op Berdien en Marloes, trots op Petra
die ik meer dan 30 jaar om me
heen had en dankbaar dat ik een
jaar geleden Annemiek mocht
ontmoeten.
Aan wie geef jij het stokje door
en met welke vraag?
Aan Henk Visser: Hoelang hij nog
de beste springpaarden van Nederland blijft fokken?
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Brand in je eigen Kazerne…
Woensdag 5 september 2018.
Een onweersbui met vurige bliksem en rake klappen trekt al
vroeg in de ochtend over onze
regio. De donderbui maakt veel
mensen vroeg wakker, zo ook
Patric van Egmond, bevelvoerder van kazerne Aarlanderveen.

hem, zoals bij meer Aarlanderveners, de aardlekschakelaar eruit
geklapt.
Ik nam aan dat dat bij ons ook
het geval was. Ik dronk nog even
mijn kopje koffie leeg om vervolgens naar de kazerne te gaan
om de aardlek om te zetten.

“Met zo’n onweersbui kijk je wat
vaker naar de site van p2000 om
te zien of er al collega’s de weg
op zijn. Zelf had ik nog contact
met de ploegchef met de vraag
of wij met een kleine onderbezetting toch langer inzetbaar
zouden blijven in verband met
het gevaarlijke type weer dat
over ons heen trok. Volgens Buienradar waren rond half negen
de ergste buien over. Op dat moment heb ik ons ‘uitdienst’ laten
zetten.

‘Wie kan er nu opkomen?
Spoed!’

Aardlek
Dat de ergste buien over waren,
wilde niet zeggen dat het buiten
rustig was. Integendeel: later die
ochtend belde onze oud-collega
en buurman van de kazerne,
Dik Lok, mij op met de vraag of
ik in de kazerne was geweest.
Want kort na de laatste harde
onweersklap was daar namelijk
het licht gaan branden en was bij
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Aangekomen op de kazerne was
er niets bijzonders waar te nemen. Totdat ik nietsvermoedend
de deur van de meterkast open
deed. Tot mijn verbazing zag ik
dat niet alleen de aardlekschakelaar was verdwenen, de hele meter was geploft! Door een goed
afsluitende deur is er geen grote
brand ontstaan en was alles ondertussen afgekoeld. Schade
op de foto gezet, de ploegchef
ingelicht en de Servicedesk op
de hoogte gebracht van dit probleem.
Rook en vuur
Na een uitgebreide controle aan
het voertuig gelukkig geen schade ontdekt. En na een buitenverkenning te hebben gedaan, leek
de schade ook daar mee te vallen. Of toch niet? Zag ik daar iets
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Brand in je eigen Kazerne…
van stormschade? Nee, ik zag
rook en vuur onder het dakprofiel vandaan komen… Het zou
toch niet waar zijn dat er brand
was in onze kazerne?!
Oeps! Zelf stonden we ‘uitdienst’
dus heb ik direct de Meldkamer
gebeld, vervolgens de ploegchef en via onze brandweergroepsapp gevraagd: ‘Wie kan
er nu opkomen? Spoed!’ Ik heb
het voertuig snel naar buiten
gereden en met de toegesnelde
collega’s alvast de dakrand verwijderd en met de hogedruk
de vlammen gedoofd. Onze
Nieuwkoopse collega’s hebben
de ruimtes en het dak binnen
verkend en het dak verder opengemaakt. Zo waren wij gelukkig
snel ‘brandmeester’!

tende en betrokken buurman
Dik Lok. Anders was ik zeker niet
op het juiste moment op de juiste plek geweest.
Dit was een 5 september die wij
vast nog wel eens zullen nabespreken!”
Patric van Egmond

Weer operationeel
Na dit alles stonden we voor de
uitdaging om alles weer hersteld
te krijgen en om in ieder geval
weer operationeel te zijn. Dit is
gelukt, met dank aan de OvD,
onze Nieuwkoopse collega’s, de
collega’s van ICT, Back Office,
Stichting Salvage en alle betrokken collega’s.
Maar natuurlijk ook onze oplet-
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Woordzoeker
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Ingezonden Berichten
Collecte KWF Kankerbestrijding 2018
In de eerste volle week van september was wederom de jaarlijkse
collecte van het KWF Kankerbestrijding. Ook dit jaar hebben wij een
collectebus met pin functie mogen uittesten in het dorp. In totaal hebben de elf enthousiaste collectanten dit jaar voor maar liefst 1.346,28
euro opgehaald.
Middels deze weg wil ik alle collectanten en dorpsgenoten (nogmaals)
bedanken voor dit mooie resultaat. Bedankt!
Namens het KWF,
Linda van der Voorn
Wijkhoofd
Tennis Club Aarlanderveen en Jumbo sponsor actie
Wij hebben ons aangemeld voor de jaarlijkse Jumbo Bas Bobeldijk
sponsoractie. Bij iedere 15 euro aan boodschappen krijg je een sponsor voucher.
Deze sponsor voucher heeft een unieke code en moet geactiveerd
worden op de site: www.jumbonieuwkoop.nl/doneer. De waarde van
de voucher is variabel, iedere code vertegenwoordigt een waarde van
minimaal 10 cent, oplopend tot wel 25 euro. Vervolgens kan de waarde
van de voucher gedoneerd worden aan Tennis Club Aarlanderveen
Als je boodschappen doet bij de JUMBO zouden wij het fijn vinden als
je de sponsor vouchers wil doneren aan TCA!
Collecte Nierstichting.
De jaarlijkse collecte van de Nierstichting die van 17 t/m 22 september is gehouden heeft in Aarlanderveen een bedrag opgeleverd van
€ 861,32
Gevers en collectanten hartelijk dank hiervoor.
Namens de Nierstichting,
Lenie Kempen
Oktober 2018
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Kwaliteit in tapijt, vinyl, marmoleum,
gordijnen, vouwgordijnen, lamellen,
binnen- en buitenzonwering
Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063

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
Zuideinde 81 2445 AT Aarlanderveen
Tel: 0172-573205 / 06-28053060

De vakmensen voor al uw
installaties van water, gas
sanitair, dak- en zinkwerk.
Maar ook complete installaties van woonhuizen en
natuurlijk ook aanleg en
onderhoud van CV installaties.
Voor informatie:
gebr.hoogervorst@hotmail.nl
06-55162893 / 06-55817334
www.gebr-hoogervorst.nl
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Belangrijke gegevens
Politie, als er geen haast mee gemoeid is...
0900- 88 44
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
+
N
:
:




De coördinatoren
Kors Kroon
M. Boogaardhof 2
				
Hans Verhage vd Leeplein 3
				
Ben van der Post Noordeinde 71
				
Paul Oosterman Noordeinde 37A
				
Dik Lok
vd Leeplein 8
				
Harry Buurma Oostkanaalweg 3
				
John de Pater Zuideinde 28
				
Frank Luyben Nieuwkoopseweg 9
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06-10733138
kors.kroon@ziggo.nl
0172-573335
hansenmarina@casema.nl
06-51213484 0172-571171
joke.post@planet.nl		
06-10139219
pauloosterman@ziggo.nl
06-53940922			
dik-lok@hotmail.com
0172-476577 		
dolly-harry@hetnet.nl
06-23533925 0172-574948
hjdepater@hetnet.nl
06-47143338 0172-571553
luijben@hetnet.nl
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Dorpshuis
Aarlanderveen
Dorpsstraat

53

2445

AK

Aarlanderveen

0172

-

571460

Gelegen in het hart van het dorp is dit het

Reserveringen en

adres voor verenigingen en particulieren.

verhuurinformatie:
DSS Beheer

Informeer eens vrijblijvend naar onze

Fr. Dobbe

mogelijkheden en prijzen.

Iepenpad 5
2461 CZ TER AAR
0172 - 602172

Iedere donderdag bij de brandweerkazerne in Aarlanderveen:

Snackservice Marie
Aankomst: 17:00

Vertrek: 19:00

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
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
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Colofon
De Belangenaar is een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen
en wordt 11 keer per jaar thuis bezorgd bij elk lid van de Vereniging. Het lidmaatschap, 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 automatische incasso van uw bankrekening.
BESTUUR
Herman de Jong
Annette Hijman-Smit
- vacature -		
B. Zonneveld		
Rob Groenestein		
Jordi Wijfje 		
Frank van der Salm

Voorzitter - Noordeinde 3 - 0641859887
Secretaris - Noordeinde 53 - 573546
Penningmeester
Research en speciale projecten - 0610893839
IT - Noordeinde 9d - 0653279375
Woonbeleid - Dokter v/d Windhof 34 - 0613634164
Wijkbeheer - Stationsweg 6a - 0654955388

REDACTIE
Patricia De Sain - Innemee
Vincent Hoekveld		
Shirley Jasper-Veenswijk
Bastiaan van Gils 		
Dick de Graaf		

Redactielid - Hogedijk 4a - 0630135423
Redactielid - Zuideinde 2 - 0614974976
Redactielid - Dokter v/d Windhof 6 - 572592
Opmaak & Vormgeving - P. Pasmahof 3 - 495121
Distributie - Kerkvaartsweg 33 - 571282

E-mail - bestuur
Postadres:
bestuur@bvaarlanderveen.nl
Secretariaat B.V.A. /
wijkbeheer@bvaarlanderveen.nl
Redactie De Belangenaar
Email - Redactie
Dorpsstraat 53A,
redactie@bvaarlanderveen.nl
2445 AK Aarlanderveen
Bankrekening:
NL27RABO0101395221 t.n.v. Belangenvereniging Aarlanderveen
www.bvaarlanderveen.nl
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 behoudt 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 onvolledigheden van de informatie in de Belangenaar.
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OUDSHOORN
www.toyota-oudshoorn.nl

