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April 2019



Het "fijne" van het wonen
in een klein dorp is ....

Dat wanneer je echt geen idee hebt
wat je aan het doen bent...

Een ander dat wel weet!
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In deze Belangenaar o.a.

Het doorgeef stokje

Eric-Jan Jonker 
aan het woord

Terugblik

Schaatsmiddag 
IJsclub Nooit Gedacht

Wellicht wist u het al

Toyota Oudshoorn 
overgenomen

Muziek en Feest!

Nacht van Oranje
Koningsdag
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Woensdag 17 april
Knutselmiddag in de speeltuin 
van 14:30 tot 16:00 uur.

Vrijdag 19 april (slotavond)
Klaverjas competitie Spinmill. 
Aanvang 20:00 uur.

Zaterdag 20 april
Paasbrunche in de speeltuin. 
Zie voor meer info deze 
Belangenaar.

Maandag 22 april
55e 3-Molenloop

Vrijdag 26 april (slotavond)
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20:00 uur.
-
Het Oranje Comite organiseert, 
de “NACHT VAN ORANJE”. Zie 
voor meer info deze Belange-
naar.

Zaterdag 27 april
Koningsdag, een programma 
vol leuke activiteiten georgani-
seerd door het Oranje Comite. 
Zie voor meer info deze 
Belangenaar.

Vrijdag 3 mei
“Samen Kokkerellen, Samen 
Smullen” in het Dorpshuis. 
Om 15:00 uur samen koken.
Om 17:30 uur gezamenlijk eten.
-
Zomeravond Klaverjassen in het 
Dorpshuis.
Aanvang 19:30 uur.

Zaterdag 4 mei
Dodenherdenking

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 24 april
Woensdag 8 mei

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 18 mei
 
Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 6 mei

Redactievergadering
Woensdag 8 mei

Agenda



6 April 2019

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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Bericht van onze huisarts

Mei vakantie
De praktijk van dokter F.J.J van 
der Kooij is gesloten van 23 t/m 
26 april.

De praktijk wordt waargenomen 
voor de letters: 
A t/m L door dokter Lammers in 
Noorden (tel. 408482) 

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

Afspraken en visites s.v.p. voor 
10.00 uur aanvragen.

Voor spoedgevallen tijdens 
avond- en weekenddienst en 
ook tijdens de Paasdagen belt u 
met de huisartsenpost in het Al-
rijne Ziekenhuis,  Alphen a/d Rijn, 
tel. 0900-5138039.

Wilt u uw medicijnen zoveel mo-
gelijk herhalen vóór vrijdag 19 
april en bij voorkeur via de re-

ceptenlijn, keuzemogelijkheid 2. 
De apotheek levert uw her-
haalmedicatie ná twee werkda-
gen. 

De praktijk is op werkdagen te-
lefonisch bereikbaar van 08.00-
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 níet tot de volgende 
werkdag kunnen wachten, de 
assistente heeft dan haar eigen 
spreekuur. 

U kunt wél een herhaalrecept 
inspreken, keuzemogelijkheid 2.

Frans van der Kooij en medewer-
kers

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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De afgelopen maand stond 
voornamelijk in het teken van 
de jaarvergadering op maandag 
25 maart, dus in deze 'van de 
Bestuurstafel' zullen we u voor 
zover u niet aanwezig was ge-
weest door de hoogtepunten 
van de avond heen loodsen.

Een hele grote groep inwoners 
en belanghebbenden van Aar-
landerveen, van jong tot oud 
waren aanwezig, waardoor we 
wel van een overvol Dorpshuis 
mogen spreken. Waarvoor dank.

Na het openen van de vergade-
ring door voorzitter Herman de 
Jong, en enkele huishoudelij-
ke zaken is het woord overge-
dragen aan Anthony Nieland. 
Anthony Nieland is werkzaam 
bij de gemeente Alphen aan den 
Rijn en o.a. verantwoordelijk 
voor de ruimtelijke ontwikkeling 
in Aarlanderveen. Eerst heeft hij 
een stuk achtergrondinforma-
tie gegeven over de 20Ke con-
touren die over Aarlanderveen 
heen liggen en welke invloed 
dit heeft op woningbouw. Ver-
volgens heeft hij het beleid van 
de gemeente en de status over 
een aantal bouwplannen uitge-
legd. Met name de plannen voor 
de geluidswalwoningen aan de 

N231 zijn behoorlijk gevorderd. 
Dit alles werd gevolgd door een 
korte uitleg van een aantal pro-
jecten door Jordi.

Ook geeft Anthony Nieland ant-
woord op vragen van de aan-
wezigen: “Gemeente heeft het 
voor het zeggen in de dorps-
kern, daarbuiten heeft provin-
cie vetorecht. Regels luchtvaart 
worden strenger gehandhaafd 
door economische macht Schip-
hol. Er is veel bereikt bij de pro-
vincie. Bouwen in de polder 
gaan we niet bereiken, maar op 
andere vlakken komen ze ons 
tegemoet. Wethouder Van As 
steunt en begrijpt het belang: 
we moeten nu doorpakken.”

Heleen Steens, Gebiedsadviseur 
Boskoop, Aarlanderveen en 
Zwammerdam bij de gemeente, 
heeft een wijkplan gemaakt op 
basis van de vijf speerpunten die 
de BVA heeft aangeleverd. Wet-
houder Schotanus licht de uit-
voeringsagenda 2019-2020 toe 
en wil voor de zomer terugko-
men met een definitief stuk over 
het sociaal domein en de open-
bare ruimte. Aanwezigen kun-
nen in de pauze online stemmen 
over de plannen voor het dorp.

Van de bestuurstafel
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Na de pauze licht Frank de ac-
tiviteiten binnen wijkbeheer 
toe. Gerealiseerd zijn de Nijntje 
tegels. Papierbakken konden 
afgehaald worden tijdens de 
compostactie. De fietsbrug naar 
Alphen mogelijk klaar in 2022. 
Boris licht de vorderingen met 
het speelbos toe: provincie en 
gemeente onderhandelen over 
prijs grond en als ze eruit komen 
wordt de grond van de gemeen-
te en kan er een speelbos wor-
den gerealiseerd. 

De reconstructie N231 wordt 
toegelicht door Jordi, bossage 
treinweg is al aangepakt zodat 
er meer zicht is vanwege veilig-
heid. De huidige planning is dat 
de werkzaamheden aan de N231 
van 26 juli tot 18 augustus plaats-
vinden.

De aanleg van internet glasvezel 
in het buitengebied gaat gereali-
seerd worden.

Het financiële plaatje van de ver-
eniging wordt ook toegelicht, de 
administratie is op orde en de 
begroting is in orde.

Als laatste komen de plannen 
voor het komende jaar aan bod. 

De speerpunten zijn
• Gemiddeld 5 nieuwe wonin-

gen per jaar in Aarlander-
veen

• Fietsbrug
• AED dekkend netwerk Aar-

landerveen
• Snelheidsmeters in Aarlan-

derveen
• Onderzoek naar hoe het 

sluipverkeer richting Nieuw-
koop gaat i.c.m. met aanleg 
rotonde (veiligheid voor fiet-
sers)

• Geluidsoverlast Schiphol: 
objectief meten van het 
vliegtuiggeluid in Aarlander-
veen

• Onderzoek naar wat jonge-
ren willen

Wij willen alle aanwezigen be-
danken. De grote opkomst laat 
zien dat Aarlanderveen een le-
vendig dorp is en dat ook wil blij-
ven!

Bestuur BVA

Van de bestuurstafel
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         Voor al uw tuinonderhoud en aanleg

 Neem contact op, voor een vrijblijvende offerte.

  En maak gebruik van ons voordelige uurtarief!

          

Tel: René Kroon 06-21536228 / Email: deblijdewereld@hetnet.nl
     www.deblijdewereld.nl

_____________________________________________________

    Bloemen Kado Shop : De Blijde Wereld

    Verse Rozen – Boeketten – Bloemstukken en Rouwwerk
      Planten – Plantenbakjes – Sieraden – Kadoartikelen 

  
         Noordeinde 11c Aarlanderveen / Tel: 0172-571909
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Schaatsmiddag

Levert de winter geen natuurijs 
dan sluiten we traditiegetrouw 
het seizoen af met een middag 
schaatsen voor de jeugd in de 
Leidse Schaatshal. 

Zo ook nu weer, woensdag-
middag 13 maart konden 16 kin-
deren uit Aarland-
erveen een paar 
uur heerlijk rondjes 
rijden. Nieuw was 
dit jaar een geïm-
proviseerd wed-
strijdelement, in 3 
x 4 minuten zoveel 
mogelijk rondjes 
rijden. Gezien het 
enthousiasme nu 
al een klassieker 
voor de toekomst. 
We gaan dit verder 
uitwerken, bijvoor-
beeld als Club-
kampioenschappen 
met mooie prijzen. 

Alle vrijwilligers hartelijk dank 
voor jullie inzet, mooie actie zo 
met elkaar!

Het schaatsseizoen 2018/2019 zit 
er op. Voor nu wens ik namens 
de IJsclub alle lezers en in het 
bijzonder de IJsclub-leden een 

mooie lente en zomer toe. In ok-
tober komen bestuur en vrijwil-
ligers weer graag in actie voor 
de voorbereiding van het nieu-
we Aarlanderveens ijs-seizoen 
2019/2020. De IJsclub bestaat 
dan 90 jaar, ‘ns kijken wat de 
winter voor ons in petto heeft.  

IJsclub Nooit Gedacht
Olaf Wiggers
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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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Nieuws van DSS

Compost
Op zaterdag 30 maart was er de 
gelegenheid om gratis compost 
af te halen bij Het Dorpshuis. Er 
zijn nog wat zakken over. Mocht 
u nog geen compost hebben ge-
haald, maar toch wat nodig heb-
ben, neem dan even contact op 
met Frans Dobbe (0172-602172) 
of Vivian Zevenhoven (0172-
572288) dan u kunt u nog wat 
zakken afhalen.

Blauwe Bakken
De gemeente heeft 50 blauwe 
rolcontainers geleverd voor het 
oud papier. De bakken zijn op-
gehaald door diverse bewoners 
uit het dorp. Mocht u ook nog 
een bak willen, neem dan  con-
tact op met de Belangenvereni-
ging dan informeren zij voor 
u bij de gemeente. De blauwe 
bakken kunnen gewoon op de 
dagen van het oudpapier aan de 
weg gezet worden en worden 
geleegd door de ploeg van DSS. 
Het verzoek van de ophaalploeg 
is om de bakken zo vol mogelijk 
aan de straat te zetten, dus geen 
bodempjes papier. Deel de bak 
dus ook daar waar het kan met 
de buren of de straat. Mocht u 
zelf geen bak hebben, kijk dan 
even of uw papier nog in een bak 
aan de straat past voordat u het 
er naast of op de stoep zet.

Voor De Maarten Boogaardhof 
en de Van der Windhof geldt 
dat de bakken op de verzamel-
plaatsen kunnen worden aange-
boden, de ophaalploeg rijdt ze 
dan naar voren. De bakken wor-
den aan de Dorpsstraat geleegd, 
maar in principe niet terug ge-
reden,  deze kunnen dus  weer 
aan de Dorpsstraat opgehaald 
worden. De oudpapierwagen 
komt dus niet de hofjes op. 

Mocht u geen bak in de buurt 
hebben dan verandert er uiter-
aard niets, dan kunt u uw papier 
gewoon zoals altijd aan de straat 
zetten. 

Zomeravond Klaverjassen
Ook komende zomer kunt u elke 
vrijdagavond weer kaarten in 
het Dorpshuis. Geen competitie, 
maar wel gezellig klaverjassen 
en elke avond zoals vanouds een 
aantal heerlijke prijzen. De zaal 
van het Dorpshuis gaat open om 
19.30 uur, meedoen kost €5,00 
(inclusief een kopje koffie/thee). 
De speelwijze is Rotterdams.

De start is op 3 mei en de laatste 
kaartavond is op 30 augustus. 
Alleen op 14 juni is er in verband 
met de Rommelmarkt geen 
kaartavond.
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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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Het programma van het tentfeest is helemaal rond!

Tentfeest S.V. Aarlanderveen 2019
4 dagen feest tijdens het Hemelvaartsweekend

29 mei - 1 juni

Woensdagavond 29 Mei

Rowwen Heze

Kaartverkoop start dit jaar op zaterdag 31 maart
(on-line of anders bij Cafe Het Oude Rechthuis)

TOT ZIENS, TOT TENTFEEST!!!!!
WWW.TENTFEESTAARLANDERVEEN.NL

Vrijdag 31 Mei

Stuk TV, Freddy Moreira 
& DJ Paul Elstak

Donderdag 30 mei 
vanaf 14:00 uur

Familiedag 
met o.a. "iets nieuws"

Zaterdag 1 juni

De Ski Hut “on tour” + 
Helemaal Top + Helene 

Fischer (tribute)
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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

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

Uitvaartonderneming
Gea van der Hee
06 27 27 88 98
www.geavanderhee.nl

bij een overlijden bén ik er voor u
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Voor DE VIERGANG in Aarlander-
veen zijn wij op zoek naar een 
betrokken: 

Schoonmaakmedewerker m/v

die ons team parttime wil komen 
versterken. Jij en je collega’s bij 
SCOPE facilitair maken iedere 
dag alle 22 schoolgebouwen van 
de SCOPE scholengroep weer 
spic en span. 

Heb je enige ervaring in de 
schoonmaak en ben je één of 
meer dagen per week beschik-
baar na 15:30 uur? Kijk dan op 
scopescholen.nl/schoonmaker 
voor de volledige vacature. Di-
rect solliciteren kan ook. Mail je 
cv en motivatie naar Nicolette 
van Veenendaal, nve@scope-
scholen.nl.

Schoonmaakmedewerker 
m/v gezocht
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Op 26 april organiseert het 
Oranje Comite, de “NACHT VAN 
ORANJE”.

Om 21.00 uur is de aanvang in 
zaal Vergeer “HET OUDE RECHT-
HUIS”. De band die op het podi-
um staat stelt zich even voor:

LEKKER - Ultimate ROCK Covers.
De LEUKSTE Rock Cover band 
van Nederland! Uit je dak gaan 
met Rock Covers uit de Top 100 
allertijden!! 

LEKKER is een perfecte feest-
band voor een rockende avond. 
Zangeres Gonny zou Anouk 
nog van het podium blazen met 
haar imposante stemgeluid. De 
nummers zijn een mix van Ne-
derlandstalige en internationale 

nummers, die op een rock wijze 
gebracht worden.

LEKKER bestaat uit vijf enthousi-
aste muzikanten:
Drummer Robbert, Gitarist Ro-
land, Bass gitarist Arjan en gita-
rist / zanger Jeroen en zangeres
Gonny. 

Een perfecte feestband, waarbij 
het uitwringen van T-shirts aan 
het eind van de avond, tot een 
traditie geworden is. De plaat-
selijke dj’s van Parasite Music 
zullen de nacht compleet maken 
met de grootste Hits. DIT mag je 
als muziekliefhebber echt niet 
missen, dus kom met ons de 
gezelligste nacht van Aarlander-
veen beleven!

Nacht van Oranje
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Koningsdag
Programma zaterdag 27 april:

9.00-9.45 uur: 
Ondanks de vrije dag moet ie-
dereen toch weer vroeg uit bed 
voor de optocht door het dorp 
onder leiding van DSS. Het the-
ma voor dit jaar is Kroontjes (al-
vast vooruitlopend op het thema 
van het Zomerfeest). De kinde-
ren krijgen een knutseltekening 
van een kroon via de school of-
kinderdagverblijf. De tekening 
is ook verkrijgbaar bij Rein Kem-
pen aan de Dorpsstraat 85. Zet 
je kroon op tijdens de optocht, 
want voor de mooiste kroon is 
er een leuke prijs te verdienen. 
Daarnaast is er natuurlijk ook 
een prijs voor het leukst versier-
de rijtuig/fiets/kinderwagen of 
wat je er ook van maakt.

9.45 uur: 
Gezamenlijk zingen van het
Wilhelmus onder begeleiding 
van DSS.

9.30-11.00 uur: 
Oranje ontbijt in of voor het 
Dorpshuis (afhankelijk van het 
weer). Behalve het lekkere 
brood met beleg, worden er ook
warme versnaperingen geser-
veerd.

10.30-11:30 uur: 
Leuke spelletjes voor de kinde-
ren.

11:30 uur: 
Bingo voor de kinderen.

Rond 12:00 uur zal de prijsuitrei-
king voor het mooiste kroontje, 
leukst versierde rijtuig/fiets enz. 
én de kinderspelen plaats vin-
den. Hierbij is rekening gehou-
den met verschillende leeftijds-
categoriën.

Vlaggen
Onder de vlaggers op 27 april zal 
één taart worden verloot. Vijf 
adressen worden vooraf door 
een random-generator gekozen,
waarna het oranjecomité deze 
adressen controleert of er wordt 
gevlagd ! (Let u op de juiste ma-
nier van vlaggen, deze dag is dat
met oranje wimpel). 

Dus alleen als u de vlag uithangt 
maakt u kans op een taart!

Koningsdag



20 April 2019

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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Dodenherdenking 
4 mei 20:00 uur

Op 4 mei wordt traditiege- 
trouw in het hele land om 20:00 
uur twee minuten stilte in acht 
genomen om de slachtoffers 
van oorlogsgeweld te herden-
ken die sinds het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog zijn 
omgekomen. Vrijheid kan alleen 
bestaan als ieder van ons zich 
daarvoor verantwoordelijk voelt 
en bereid is rekening met elkaar 
te houden, zodat we de vrijheid 
kunnen delen.

Het Oranje Comité Aarlander-
veen nodigt u daarom uit voor 
de dodenherdenking op 4 mei 
bij het oorlogsmonument aan de 
Dorpsstraat. 

Om 20:00 uur wordt twee 
minuten stilte in acht ge-

nomen. De bijeenkomst 
wordt afgesloten met een  
kranslegging en een defilé door 
alle aanwezigen. Wij hopen dat 
veel Aarlanderveners aan het de-
filé zullen deelnemen. Het is na-
tuurlijk ook mogelijk om als ver-
eniging of stichting een krans te 
leggen. Het is wenselijk om ruim 
voor 20:00 uur aanwezig te zijn!

In de vooravond van 4 mei wordt 
in Nederland uitgebreid halfstok 
gevlagd, als bewijs van eerbied 
en respect voor de doden. Dat 
doen we over het algemeen van 
circa 18:00 uur tot zonsonder-
gang (ca 21:10 uur). Rond deze 
tijd kunt u op alle openbare ge-
bouwen de Nederlandse vlag 
halfstok zien hangen, zonder 
wimpel.

Het Oranje Comité

Dodenherdenking

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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55e 3-Molenloop!

Op Tweede Paasdag, 22 april a.s. 
organiseert de Aarlanderveense 
molenloopcommissie in samen-
werking met Alphense Atletiek 
Vereninging (AAV'36) de 55e edi-
tie van de 3Molenloop te Aarlan-
derveen. 

In samenwerking met AAV 
wordt er weer gebruik gemaakt 
van het log-systeem Mylaps. In 
het startnummer is een chip ge-
monteerd die geactiveerd wordt 
bij het passeren van de mat. Zo-
doende krijgen alle lopers op de 

lange afstanden een netto-tijd 
achter hun naam. 
 
Ook nu zal er weer gestreden 
gaan worden om het Aarlander-
veens Kampioenschap. Op alle 
afstanden zijn er prijzen te ver-
dienen voor de eerst aankomen-
de Aarlandervener(ster). 

We hopen dan ook op veel be-
langstelling uit het Dorp van 
zowel deelnemers als toeschou-
wers, komt dat zien!

Inschrijven
Inschrijven op de lange afstan-
den kan al vooraf via de website 
van de Molenloop: 
wwww.Driemolenloop.nl

Natuurlijk kan dit op de dag zelf 
ook vanaf 9.30 uur in het Dorps-
huis. De inschrijfgelden zijn €2,50 
voor de kinderen en €5,00 of 
€7,00 voor de andere afstanden. 

(afhankelijk van de herinnering)
De opbrengsten komen zoals ie-
der jaar ten goede aan het Dorp. 
Na afloop kan iedereen die de 
finish bereikt heeft een fraaie 
herinnering afhalen in het Dorps-
huis. 

Voor meer informatie, inschrij-
ven en uitslagen enz. kunt u te-
recht op www.Driemolenloop.nl

De starttijden van de wedstrijdprestatielopen zijn als volgt:
  500 m. voor de mini's t/m 8 jaar starttijd 10.30 uur. 
   2,0 km voor kinderen t/m 12 jaar  starttijd 10.40 uur.
   6,5 km voor iedereen   starttijd 11.00 uur.
     10 km  idem   starttijd 11.10 uur.
     15 km  idem    starttijd 11.10 uur.
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Speeltuin Nieuws

Voor de Jantje Beton collecte 
hebben wij €518,00 opgehaald! 
De helft hiervan is voor onze 
speeltuinvereniging. Wij bedan-
ken de collectanten en gulle 
gevers voor hun bijdrage.

Op woensdag 17 april is er weer 
een kindermiddag. Van 14:30 tot 
16:00 gaan wij weer iets leuks 
knutselen. Kom je ook? Leden 
€2,00 en niet leden €2,50.

Zaterdag 20 april is er een paas-
brunch in de speeltuin. Dit is 
voor alle peuters en kinderen 
t/m groep 8. Van 10:30 tot 12:30 
uur. Leden €4,00 en niet leden 
€5,00. Geef je op via jeugdcom-
missie@speeltuinaarlanderveen.
nl of via de folder die op school 
word uitgedeeld.

Groetjes van het activiteiten 
team.
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Toyota Oudshoorn overgenomen

Oudshoorn Toyota ooit begon-
nen in Aarlanderveen is overge-
nomen door het familiebedrijf 
Van Ekris.

Autobedrijf Oudshoorn in Al-
phen aan den Rijn is net als Van 
Ekris een traditioneel familiebe-
drijf waarbij persoonlijk contact 
altijd hoog in het vaandel heeft 
gestaan. De zorg voor mens, 
milieu en een perfecte organi-
satie hebben er altijd centraal 
gestaan. Deze kernwaarden pas-
sen naadloos in het gedachten-
goed van Toyota van Ekris en zal 
vol passie worden voortgezet. 
Een mooie stap aldus oud eige-
naar Erik Oudshoorn. Ik ben dan 
ook heel erg blij dat ik in Toyota 
van Ekris een geschikte overna-
me-partner heb gevonden. In 
de huidige directeur, Stefan van 
Ekris, heb ik een gerespecteerd 
opvolger om ons bedrijf een soli-
de en goede toekomst te geven.

Stefan is de vierde generatie van 
dit familiebedrijf dat al Toyota 
dealer is vanaf het eerste uur. 
Het bedrijf kent een prachtige en 
waardevolle, ruim 100 jarige his-
torie. Speerpunt is daarbij altijd 
de omgang met haar klanten, 
relaties en personeel. Met vesti-
gingen in Mijdrecht en Maarssen 
is het een van de toonaange-

vende Toyota bedrijven met een 
sterke focus op de toekomst. Al 
ons personeel gaat mee over zo-
dat u de vertrouwde gezichten 
zal kunnen blijven ontmoeten.

Deze overname is een prachtige 
toevoeging aan onze huidige be-
drijfsvoering en ons gebied. Het 
is een belangrijke stap die past in 
onze groeistrategie aldus Stefan 
van Ekris, de huidige directeur 
van het bedrijf. De autobran-
che verandert in rap tempo. Dat 
maakt het des te belangrijker 
om vooruit te denken. Stefan 
van Ekris ziet de overname van 
Autobedrijf Oudshoorn dan ook 
als een belangrijke stap voor de 
toekomst. Wij heten u dan ook 
graag welkom op de bekende 
locatie.
 
Met vriendelijke groet,
Stefan van Ekris
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Interview met Eric-Jan Jonker 
door Patricia de Sain-Innemee

Vertel eens iets over jezelf 
Mijn naam is Eric-Jan Jonker, 
ik ben 49 jaar en geboren in 
Nieuwkoop. Daar heb ik ook op 
school gezeten. Eerst de lagere 
en daarna de mavo. Vervolgens 
naar de MTS werktuigbouwkun-
de in Leiden. Na mijn diensttijd 
bij de marine, onderdeel techni-
sche dienst ben ik voor de ma-
rine gaan varen. Dit was in de 
periode van de oorlog in Joego-
slavië. Ik had toen voor een half 
jaar bijgetekend. We moesten 
het embargo tussen Joegoslavië 
en Italië bewaken. Er zijn toen 
best wat spannende situaties 
geweest maar zelf heb ik niet 
zoveel van de directe dreiging 
meegemaakt. Als monteur zit 
je in verband met de techniek 

in principe binnen. Alleen in ge-
val van nood word je ingezet 
bij gevechtssituaties. Ik was bij 
de onderdelen brand en averij 
ingedeeld. Dan wacht je bene-
dendeks tot je inzet nodig is. Je 
hoort dan boven je wel de gelui-
den en de spanning oplopen. Ge-
lukkig is onze inzet nooit nodig 
geweest. Zo’n schip is een enor-
me mierenhoop want op een op-
pervlakte van 140 meter lang zit 
je met 140 man aan boord. Zeg 
maar een meter per persoon, 
hoewel het schip wel uit 5 of 6 
dekken bestaat. 

Wat voor werk doe je nu?
Na de marine-tijd ben ik gaan 
werken voor een uitzendbu-
reau. Toen er een plek vrij kwam 
bij het werk van mijn vader (hij 
was directeur in loondienst bij 
PIV; een merk tandwielkast in 

Het doorgeef stokje, Eric-Jan Jonker
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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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de aandrijftechniek), ben ik daar 
in 1995 gestart. Hier heb ik tot 
2006 als monteur gewerkt en 
toen was ik toe aan nieuwe uit-
daging. Niet zozeer qua werk 
maar wel qua zelfstandigheid en 
zo ben ik voor mezelf gestart. 

Wat voor bedrijf heb je? 
Ik heb een eigen bedrijf in tand-
wielkasten. Hier doe ik hetzelfde 
werk als voorheen, namelijk het 
reviseren van tandwielkasten, 
ze proefdraaien en dan spuiten. 
In Nieuwkoop heb ik hiervoor 
een bedrijfshal gekocht. Sandra, 
mijn vrouw doet gelukkig de ad-
ministratie. De rest van het werk 
doe ik. Mijn klanten zitten door 
het hele land. Meestal werk ik in 
Nederland, af en toe ga ik naar 
België, Duitsland, of Frankijk en 
ik ben zelfs een keer naar Fin-
land geweest. Het bedrijf waar 
ik in Nederland al voor werkte, 
had ook een bedrijf in Finland, 
dus zo ben ik daar terecht geko-
men. Dat was nog wel een heel 
verhaal want de fabriek stond in 
Sint Petersburg. Het lukte ech-
ter niet om daar op korte termijn 
een visum te krijgen en elke dag 
dat een fabriek stil staat, kost 
verschrikkelijk veel geld. Dus ze 
hebben de tandwielkast er uit 
gehaald en met de auto naar 
Helsinki gebracht en daar ben ik 

toen met alle mogelijke onder-
delen naar toe gegaan. Dus dat 
was een leuke lucratieve klus.

Wat voor soort bedrijven werk 
je voor?
Hele diverse bedrijven. Want 
in alles wat draait zitten tand-
wielkasten. Zo werk ik voor een 
groot foliebedrijf, drukkerijen, 
stanzerijen (maken vormen uit 
staal), bakkerijen (ovens) en 
schepen (boegschroefinstalla-
tie). Hier in de buurt doe ik ook 
af en toe trekkers.

Waar kennen Aarlanderveners 
je verder mogelijk van? 
We wonen sinds 2012 in Aarlan-
derveen op het Zuideinde 75 en 
zitten hier op tennis. Sandra, 
mijn vrouw, is daar begonnen en 
ik ben een jaar later meegegaan. 
We zitten samen op les en doen 
geregeld mee met de “haak in-
avond” op dinsdag. Verder mis-
schien van mijn rondje hardlo-
pen door het dorp. Daar vind ik 
eigenlijk niets aan maar ik neem 
de hond mee en dan is het wel 
gezellig en goed voor beide. De 
kans is groot dat mensen me 
kennen van de feesten, want 
we bezoeken graag de tentfees-
ten, zomerfeest en natuurlijk de 
buurt-bbq. Sinds een paar jaar 
doe ik samen met onze dochters 

Het doorgeef stokje, Eric-Jan Jonker
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Daphne en Anne met de trekker 
(die we mogen lenen van Hans 
Kempen) met ringsteken mee. 
Ik probeer dan, passend bij het 
thema van dat jaar, altijd wel iets 
aan te brengen wat draait of be-
weegt.

Wat weten we nog niet van je? 
Sandra heb ik ontmoet in 1995 
op een 12,5 jarig huwelijksfeest 
van kennissen van onze ouders, 
via de kanovereniging. Even la-
ter zijn we samen naar Koningin-
nedag geweest. Ik woonde toen 
in een appartementje in Amster-
dam. Toen is de vonk overgesla-
gen en hebben we hier een paar 
jaar samen gewoond. Tegen de 
tijd dat we graag kindjes wilden 
en een huisje met tuin, waar ook 
een motor in de garage kon, zijn 
we net buiten Amsterdam gaan 
kijken. We komen graag in Am-
sterdam, mijn ouders komen 
daar van oorsprong vandaan en 
daar kano ik ook, maar daar om-
heen was veel te duur. De twee-
de keus was Nieuwkoop, omdat 
ik daar vandaan kom, maar ook 
dat was te duur, dus uiteinde-
lijk hebben we ons eerste huis 
in Noorden gekocht, een paar 
jaar later zijn we verhuisd naar 
Nieuwkoop en daarna zijn we 
naar Aarlanderveen gekomen. 

Heb je hobby’s?
Ik mag graag kanoën. We zitten 
aan de ringvaart, dus ik stap in 
de achtertuin in de kano, even 
overdragen bij Frans Bunnik en 
dan zit ik op de Nieuwkoopse 
plas. In Amsterdam zit ik op de 
kanovereniging Frisia. Vroeger  
ging ik 2x in de week, maar om-
dat het thuis met werk en kids 
ook druk is, kano ik nu wat va-
ker vanuit huis en ga ik nog 1x 
per week naar Frisia. Dat doe ik 
samen met mijn vader. We rij-
den dan om de beurt zodat we 
ook af en toe een biertje kunnen 
drinken. 

Ook ben ik graag bezig met de 
motorfiets. Vroeger had ik al-
leen maar een motor. Pas toen 
de kinderen kwamen hebben 
we een auto gekocht. Maar mijn 
hart ligt bij motoren. Momen-
teel heb ik een Ducati en BMW. 
Ducati is gewoon om te rijden 
gewoon. De BMW is geweldig 
om aan te sleutelen. Die ben ik 
nu aan het ombouwen tot “ca-
fé-racer”. Betekent alles eraf en 
alleen het hoogst noodzakelijke 
weer monteren, om zo snel mo-
gelijk van café naar café te kun-
nen racen. Ik hou van rommelen 
met gereedschap. Bij ons huis 
heb ik een mooie verwarmde 
schuur met muziekje erin, dus 

Het doorgeef stokje, Eric-Jan Jonker
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daar kan ik me lekker uitleven én 
het hoeft niet in 1x af want hier 
kan ik de spullen zo laten liggen.

Waarin lijk je op  je ouders?
Ik lijk best veel op mijn vader. Pa 
is nu 78 en doet nog fit mee. Hij 
is ook een techneut, maar hij zat 
meer in verkoop en organisatie. 
Hij is doorgegroeid van verkoper 
tot directeur. Ik ben niet zo’n lei-
der en hou meer van uitvoeren, 
dus ben met plezier monteur. 
We houden alle twee dus van 
techniek én zijn beide sportief. 
Dat sportieve heeft mijn moeder 
ook en van haar heb ik meer het 
sociale, hoewel mijn vader ook 
van gezelligheid houdt. Verder 
lijk ik qua karakter op alle twee. 
Moeder was vroeger kleuterle-
rares, die regelde van alles, dat 
heb ik wat minder. Ik wil dingen 
ook wel goed geregeld hebben, 
maar bij mij hoeft niet alles tot 
in de puntjes. Daarin lijk ik weer 
meer op mijn vader.

Omschrijf Aarlanderveen in 
jouw kernwoorden:
Landelijk, ruimte, vrijheid. Fijn 
wonen, omdat we hier een mooi 
huis hebben. Met de mensen 
hebben we leuk contact. Dat is 
makkelijker dan ik had verwacht 
in een dorp van ‘ons kent ons’. 

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?
Zorgen dat er een buurtsuper 
komt. Ik vind het erg leuk dat er 
nog een bakker is en zou graag 
voor de gewone boodschappen 
ook in het dorp terecht kunnen. 
Dat is goed voor de saamhorig-
heid en levendigheid in het dorp.

Wat mag er niet veranderen/wil 
je behouden:
Het zomerfeest, want dat is erg 
gezellig en volop nostalgie. Ik 
vind het een uniek feest. Waar 

Het doorgeef stokje, Eric-Jan Jonker

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
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doen ze nog stoelendans en 
ringsteken? Dus dat zou ik zeker 
willen behouden.

Het doorgeefstokje is aan jou 
doorgegeven met de vraag: 
Wat is er zo leuk aan de zwarte 
cross en waarom loop je iedere 
zondag hetzelfde rondje met de 
hond?
Bij de grote buurt barbeque van 
het Zuideinde is er nog al wat 
‘grote mannenpraat’ en toen 
hadden we het over de zwarte 
cross en afgesproken daar naar 
toe te gaan. Het is een leuk eve-
nement wat we nu een aantal 
jaar hebben gedaan. Het leuke is 
dat iedereen wat regelt, de één 
het vervoer, de ander het hotel 
et cetera. De eerste jaren was 
het een echt mannending en 
toen wilde mijn dochter een keer 
mee en nog wat andere vrou-
wen/meiden en zijn we met een 
grote groep gegaan. Dan krijg je 
hele andere gesprekken…. maar 
het was ook erg gezellig.

Ik hou van de route over de Ach-
termiddenweg langs Marc. De 
reden hiervoor is dat na Pretfort 
(de manege) de hond lekker los 
kan rennen. Het rondje met de 
hond doe ik overigens alleen 
in de winter, dus Marc is straks 

weer van me af want zomers ga 
ik kanoën. Ik zeg altijd ’s winters 
is het water te hard, oftewel dan 
vind ik het te koud om te kano-
en. 

Waar ben je het meest trots 
op? 
Op mijn gezin! Hoe we met zijn 
vieren samen zijn. Mooi hoe we 
dat met elkaar zo rooien.

Anne de jongste (2002) zit op 
VMBO-T en doet dit jaar examen 
en Daphne (2000) zit nu voor 
vijf maanden op Lanzarote voor 
haar secretaresseopleiding. San-
dra zit inmiddels ook bij loonbe-
drijf Van Vliet in Ter Aar als trek-
ker-chauffeuse. Vind ik super 
stoer. Ik ben heel blij dat alles zo 
goed loopt met elkaar. 

Aan wie geef jij het stok-
je door en met welke vraag? 
Silvia de Groot, ze geeft yoga-les, 
op de zolder in haar huis. Mijn 
vraag is hoe ze hier zo op geko-
men is? En dan bedoel ik niet op 
de zolder maar op het geven van 
yoga-les.

Het doorgeef stokje, Eric-Jan Jonker
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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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Beste Aarlanderveners,
Zoals u al in deze Belangenaar 
heeft kunnen lezen, Toyota 
van Ekris heeft per 1 februari 
jongstleden Toyota Oudshoorn 
in Alphen aan den Rijn overge-
nomen. 

Nu  heeft van Ekris de volgende vraag:
Wij zijn op zoek naar oude foto's van het Oudshoorn bedrijf destijds in 
Aarlanderveen voor onze historische foto wand in Alphen.  Wij willen 
graag de historie terug laten komen. Digitaal of hardcopy is geen pro-
bleem. Mailen mag ook naar stefanvanekris@vanekris.nl

Heb je leuke oude foto's? Wij hebben wat leuks liggen voor de moeite  
natuurlijk.

Alvast bedankt,
Stefan van Ekris

Kramen en grondplaatsen te huur DSS rommel- en zomermarkt
 
Op zaterdag 15 juni (het eerste weekend na Pinksteren) houdt DSS 
weer haar jaarlijkse rommel- en zomermarkt. Het is nu al mogelijk om 
een kraam of een grondplaats te reserveren op de zomermarkt. 

Kosten voor een standaard marktkraam zijn € 30,-, een grondplaats 
(gelijke afmetingen, maar geen kraam inbegrepen) kost € 15,-. 

Voor reserveringen of meer informatie kunt u contact opnemen 
met Frans Dobbe via zomermarkt@doorsamenwerkingsterk.nl of via 
fransendela@ziggo.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 0172 602172 of 06 
3975333.
 
Met vriendelijke groet,
Mario Hijman

Ingezonden Berichten
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Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51   2461 GC  Ter Aar   Telefoon 0172 - 603787

Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.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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Colofon

BESTUUR 
Herman de Jong   Voorzitter - Noordeinde 3 - 0641859887
Annette Hijman-Smit Secretaris - Dorpsstraat 111 - 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.
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Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele, religieuze en 
eigentijdse uitvaarten en staan garant voor een verzorgde, 

correcte en stijlvolle uitvoering. Sinds kort verzorgt  
Engelen & Spoor Uitvaartverzorging ook uitvaarten in 

Alphen aan den Rijn en de omliggende dorpen.

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




