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Zaterdag 14 september
Open monumentendag

Zondag 15 september
Startdienst Hervormde Kerk. 
Geloven doe je samen. 
Aanvang dienst 10:00 uur

Maandag 16 september
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 19:30 uur.

Vrijdag 20 september
Klaverjas competitie Spinmill bij 
studio Oosterman
Aanvang 20:00 uur.

Vrijdag 27 september
Kinderbingo  in de speeltuin van 
18:30 tot 20:00 uur. 
-
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20:00 uur.

Maandag 30 september
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 19:30 uur.

Vrijdag 20 september
Inspiratieavond georganiseerd 
door DSS in het Dorsphuis. Zie 
voor meer info deze Belange-
naar. Inloop 19:30, begin 20:00 
uur.

Vrijdag 4 oktober
“Samen Kokkerellen, Samen 

Smullen” in het Dorpshuis. 
Om 15:00 uur samen koken.
Om 17:30 uur gezamenlijk eten.

Vrijdag 4 oktober
Klaverjas competitie Spinmill bij 
studio Oosterman
Aanvang 20:00 uur.

Woensdag 9 oktober
Knutselmiddag in de speeltuin 
van 14:30 tot 16:00 uur. 

Vrijdag 11 oktober
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20:00 uur.

Zondag 13 oktober
Schoolkerkdienst Hervormde 
kerk. Aanvang 10:00 uur

Dinsdag 15 oktober
WLTO Klaverjassen bij studio 
Oosterman. Aanvang 20:00 uur.

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 11 en 25 september
Woensdag 9 oktober

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 12 oktober
 
Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 30 september

Redactievergadering
Woensdag 2 oktober

Agenda
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06 - 45 08 53 68

info@jmhoveniers.nl

Aarlanderveen

www.jmhoveniers.nl

TUINAANLEG
VOL PASSIE EN 

VAKMANSCHAP
Uw hovenier midden in het Groene Hart

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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Bericht van uw huisarts

De griepprik
In oktober is het weer tijd voor 
de jaarlijkse griepprik.

Patiënten met een verhoogd risi-
co zullen een persoonlijke uitno-
diging krijgen voor het speciale 
avondspreekuur op maandag 14 
oktober a.s. van 18.30 tot 20.30 
uur. 

Patiënten die op 14 oktober 
niet naar het avondspreekuur 
kunnen komen bieden wij een 
tweede mogelijkheid om voor 
de griepprik langs te komen op 
vrijdagmiddag 18 oktober van 
14.00-17.00 uur, u hoeft hiervoor 
niet eerst met de praktijk te bel-
len.

De griepprikcampagne kost ons 
ieder jaar veel tijd. Wij verzoe-
ken u daarom zoveel mogelijk 
gebruik te maken van het speci-
ale spreekuur en zo min moge-
lijk met de praktijk te bellen om 

een andere afspraak te maken. 
Hierdoor kunnen wij het gewo-
ne spreekuur overdag zo goed 
mogelijk laten doorgaan en de 
telefonische bereikbaarheid 
waarborgen.

Wilt u de uitnodiging meenemen 
naar de praktijk wanneer u de 
griepprik komt halen?

Op de site www.rivm.nl/griepprik 
kunt u de laatste ontwikkelingen 
volgen en antwoord vinden op 
uw vragen. 

Frans van der Kooij en medewer-
kers.

Voor overige informatie: www.
aarlanderveen.praktijkinfo.nl

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!



8 September 2019

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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Van de bestuurstafel

Bedankt.
Ik wil iedereen in het dorp be-
danken die mij tijdens mijn ziekte 
en de behandeling ondersteund 
heeft. Met kaartjes, telefoon-
tjes,  bloemen en onverwachte 
bezoeken lieten mensen blijken 
dat ze meeleefden. Dat vond ik 
fijn. En ik voel me nu weer fit. 
Zo zie je maar weer: gedeelde 
smart is halve smart en gedeelde 
vreugd is dubbele vreugd. Dan is 
Aarlanderveen toch een grootse 
gemeenschap.

De N231.
Deze keer de complimenten aan 
de Provincie die zoals beloofd 
binnen 3 weken tijd de onder-
houdswerkzaamheden aan de 
provinciale weg heeft laten uit-
voeren zonder al te veel hinder.

Speelbos.
We hebben weer een, en dit keer 
belangrijke,  stap gemaakt naar 
de realisatie van het speelbos 
bij de Jacob van Damstraat. De 
gemeente wilde wel meewer-
ken maar de Provincie niet. De 
Gemeente wil nu de betreffende 
grond overkopen van de Provin-
cie en de Provincie heeft daar-
tegen geen bezwaar. Contract 
moet nog getekend worden. 

Muziektent.
De muziektent is eigendom van 
de Belangenvereniging en wordt 
door diverse verenigingen af en 
toe gebruikt. De muziektent is 
toe aan een onderhoud/schil-
der beurt. Frank van de Salm 
maakt een plan voor de uitvoe-
ring. Er wordt ook naar dona-
ties en/of subsidies gekeken. 
 
Contributie.
De jaarlijkse contributie voor het 
lidmaatschap van de Belangen 
vereniging is 3 euro per persoon 
per jaar. Het liefst regelen we 
deze betaling met een automa-
tische incasso. Dan vergeet u 
het niet en kost dat de Penning-
meester veel minder werk.
1. Automatische incasso.

De automatisch incasso voor 
dit jaar kunt u verwachten in 
oktober. Van onze 700 leden 
betaalt 70 % met automati-
sche incasso.

2. Contant betalende leden.
Er zijn nog 48 contant beta-
lende leden. Deze leden wil-
len graag dat het contribu-
tiegeld bij ze thuis opgehaald 
wordt. Dan kunnen ze ook 
hun verhaal aan de Belan-
genvereniging kwijt.  Dick de 
Graaf heeft in de maand au-
gustus 51 adressen bezocht. 
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En er zijn er toch weer 3 die 
zijn overgestapt naar auto-
matische incasso.

3. Per bank betalende leden.
Dan hebben we nog een flin-
ke groep leden (198 stuks) 
die de contributie per bank 
betaalt maar zelf wil bepa-
len wanneer ze de contribu-
tie overmaken. Tot op he-
den is dit de lastigste groep. 
Slechts 18 leden hebben over 
2019 betaald. Gaarne nog 
even nakijken en uw con-
tributie zo spoedig moge-
lijk overmaken op nummer 
NL27RABO0101395221 t.n.v. 
Belangenvereniging Aarlan-
derveen!! Of nog beter: auto-
matische incasso aan vragen 
bij penningmeester@bvaar-
landerveen.nl

Samen Kokkerellen en Samen 
Smullen start derde jaar.
Op vrijdag 6 september is 
“Samen Kokkerellen, Samen 

Smullen” weer van start ge-
gaan in het Dorpshuis. De vol-
gende keer is vrijdag 4 okto-
ber. Om 15:00 samen koken; 
om 17:30 gezamenlijk eten.  
Doel is om elke eerste vrijdag 
van de maand met elkaar gezel-
lig, gezond en vooral lekker te 
eten. Het eten is  voor  wat oude-
re mensen die aan tafel verwend 
willen worden  en met  andere 
mensen gezellig willen kletsen.  

Per keer krijgen we een vooraf-
je, een uitgebreide  hoofdmaal-
tijd en een toetje. De kosten zijn 
5,-- euro per persoon, exclusief 
drankjes.

Wonen.
Het is even stil. Wachten op 
haalbare plannen. Wellicht meer 
nieuws in de Belangenaar van 
oktober.

Bestuur BVA

Van de bestuurstafel
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Beste dorpsgenoten,

Na jaren in het bestuur van de 
BVA, heb ik besloten rond maart/
april 2020 te  stoppen met mijn 
functie Wonen bij de Belangen-
vereniging Aarlanderveen.

Tijd voor een verse kracht die in 
samenwerking met onder ande-
re de gemeente de woonwen-
sen van ons dorp gaat proberen 
te realiseren. Je bent aanspreek-
punt voor de gemeente. Je be-
antwoordt woonvragen uit het 
dorp. Je kijkt mee met potenti-
ele plannen en helpt, door mee 

te denken omdat 'wij' het dorp 
vaak beter kennen dan 'buiten-
staanders' zoals de provincie.

Naast de functie wonen zit je 
ook in het bestuur en help je 
mee met de dingen/projecten 
die op dat moment nodig zijn.

Lijkt je het wat, of wil je wat 
meer informatie? Neem dan con-
tact met mij op. Ik praat je dan 
bij zodat je een goede keuze kan 
maken!

Met vriendelijke groet,
Jordi

Van het bestuur
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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

Ik woon reeds 65 jaar in Aarlan-
derveen en als ik mag zeggen re-
delijk bekend met de dingen die 
zo spelen in Aarlanderveen.

Sinds eind 1960 begin 1970 is er 
een comité opgericht “Aarlan-
derveen leeft”. Later is dit de 
B.V.A geworden een stel men-
sen die het dorp leefbaar willen 
houden en de winkels scholen 
en verengingen enzovoort wil-

len behouden voor ons dorp. 
Een goede zet want Aarlander-
veen, een plaats die valt onder 
Alphen aan den Rijn dreigt af 
te kalven en men wil dit onder 
de aandacht van de gemeen-
te brengen dat, als dit zo door 
gaat, er straks geen winkel, geen 
school, geen verenging in Aar-
landerveen meer is. Dit wil men 
voorkomen met bouwen van 
een paar huizen per jaar. Zo stelt 

Begaan met ons dorp
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men dat 5 per jaar mogelijk moet 
zijn. Zo vindt men ook in Alpen 
aan den Rijn.

Men ging er mee aan de slag, het 
ging gebeuren minimaal 5 hui-
zen voor Aarlanderveen per jaar. 
We leven nu in 2019 dus voor 
het gemak 50 jaar later 5 huizen 
per jaar dan zou ons dorp er 250 
huizen bij hebben. Jammer maar 
helaas het zijn er nog geen 50 en 
dan heb ik de zelf bouwers mee 
geteld. Dat is heel veel maar een 
beetje groei zou toch wel fijn 
zijn. Denk aan de school we had-
den er twee nu met moeite nog 
1. Maar voor hoe lang nog denk 
ik. Winkels op een hand te tel-
len maar niet voor de dagelijkse 
boodschap, jammer. 

Er is destijds afgesproken met de 
gemeente dat de voorzieningen 
niet verder zouden verdwijnen. 
Niet gelukt is gebleken. Een aan-
tal huizen er bij per jaar, ook niet 
gelukt is gebleken. Waar zit dit 
toch in vraag ik mij steeds af. Ik 
heb zelf in bestuur van de B.V.A 
gezeten dus ik weet een klein 
beetje hoe het er aan toe gaat. 
Wij hebben zelf een lijdensweg 
gelopen om een vergunning te 
verkrijgen om een winkel en een 
paar huizen te bouwen, uiteinde-
lijk gelukt in bijna 5 jaar dit waren 

er ook weer 4. Er zijn plannen in-
gediend voor het Noordeinde, 
loopt stuk bij provincie. 

Zij willen het niet of worden zij 
verkeerd voorgelicht of zijn er 
andere belangen in het spel. Ik 
zelf kwam met de familie Herre-
wijn in contact, zij hebben daar 
een akker liggen naast de school 
zij wilden wel verkopen! Mooie 
locatie zou je denken, in het ver-
lengde aan de Kerkvaartsweg 
naast de school. We hebben con-
tact gezocht met een aannemer 
die ging er mee naar de gemeen-
te naar de wethouder je zou zeg-
gen een win win. Hij vond het 
een goed plan gedeeltelijk huur 
huizen en een paar koop dat 
was beter dan was het goed ver-
deeld. Diverse keren overleg ja 
wat was er nu weer, eerst kreeg 
de molen de schuld daar moest 
men 300 meter uitblijven ja dat 
kon, ruimte genoeg toen de aan-
vliegroute van Schiphol dus ook 
dit plan zal wel niet door gaan 
nee we gaan nu 150 meter ver-
der aan de provincie. 

Nu vraag ik mij af, wat maakt 
die 150 meter nu uit of zijn er an-
dere belangen in het spel? Wat 
ik mij afvraag de aanvliegroute 
van Schiphol heeft dit een wet-
telijke status of roept men maar 

Begaan met ons dorp
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wat ik heb die vraag gesteld op 
een openbare vergadering 2 jaar 
geleden aan de spreker die de 
plannen uit kwam leggen afgelo-
pen jaar. Hij zou er op terug ko-
men, tot nu toe niets gehoord. 
En komt dit goed uit om niet te 
bouwen in Aarlanderveen ja je 
gaat je onderhand wel afvragen 
waar loopt het stuk iedere keer! 

Iedere 4 jaar hebben we een 
nieuw gemeente bestuur en 
soms ook andere wethouders 
en iedere keer het zelfde verhaal 
we gaan er mee aan de slag het is 
toch om moedeloos van te wor-
den. Wim Zonneveld zei rekken 
en er bij blijven en ik denk zolang 
je in overleg blijft hoef je niets 
te doen simpel toch we hebben 
een televisie programma het kan 
niet waar zijn ja Alpen aan den 
Rijn komt er weleens in voor. 
Jammer al die moeite en tijd 
die er door mensen in gestoken 
wordt en er komt niets uit want 

er is altijd een excuus maar ik 
denk als er positief geadviseerd 
wordt naar de provincie of naar 
het gemeentebestuur dan is er 
meer mogelijk maar men moet 
willen zo denk ik.

Ik wil een oproep doen aan het 
gemeentebestuur want jullie zijn 
mede door Aarlanderveen geko-
zen. Pak je verantwoording en 
help Aarlanderveen aan een paar 
huizen per jaar. Dat is goed voor 
ons dorp en de leefbaarheid.

Jan van den Berg

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

Begaan met ons dorp
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Open Monumentendag

De katholieke kerk, gerefor-
meerde kerk en hervormde kerk 
zijn te bezichtigen tijdens open 
monumentendag zaterdag 14 
september. Bij de gereformeer-
de kerk is er onder andere een 
boeken markt en er word door 
Nico Kempenaar een historische 
wandelroute verzorgt. Bij de 
hervormde kerk kunt u dan ver-
zamelen en om 13:30 vertrekken. 

Er is gratis thee / koffie limonade 
en er worden orgel stukken ge-
speeld. Ook zijn er monumenten 
boekjes verkrijgbaar, voor meer 
informatie. 

Hartelijke groet, 
Frans Boxe, katholieke kerk
Arjan van t`Riet, gereformeerde 
kerk
Corrie de Pater, hervormde kerk

Gebruik blauwe papiercontainers

Steeds meer mensen maken ge-
bruik van de (blauwe) rolcontai-
ners voor het aanbieden van het 
oud papier. Dat vergemakkelijkt 
het werk van de oud papierploeg 
omdat er minder getild hoeft te 
worden. 

Een dringend verzoek van de 
ploeg echter om de containers 
alleen aan te bieden op het mo-
ment dat deze vol zijn. Voor de 

snelheid van het legen van de 
container maakt het niet uit hoe 
vol die zit, maar door slechts vol-
le containers aan te bieden hoe-
ven er per rit minder containers 
geleegd te worden. 

Alvast bedankt voor uw mede-
werking.
 
De oudpapierploeg.

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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Sponsor de Zonnebloem!

Ook dit jaar organiseert de Jum-
bo supermarkt in Nieuwkoop 
weer een sponsoractie van 18 
september t/m 29 oktober. Bij 
elke 15 euro aan boodschappen 
ontvangt u een sponsor voucher 
die u kunt doneren aan een deel-
nemende vereniging.

Ook de Zonnebloem afd. Aarlan-
derveen doet dit jaar weer mee. 
Wij hopen dat u ook dit jaar aan 
ons wilt doneren.

Als u de vouchers niet zelf kunt 
invoeren op de speciale website 
van de actie, kunt u de vouchers 

afgeven of in de brievenbus 
doen bij één van onze vrijwilli-
gers.

De opbrengst van deze spon-
soractie willen we gebruiken om 
in 2020 een fijne en gezellige Va-
lentijns activiteit op 14 februari 
te organiseren voor onze gas-
ten.

Doet u mee voor de Zonne-
bloem Aarlanderveen?

Alvast bedankt namens de zon-
nebloem afd. Aarlanderveen.
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Terugblik tentenkamp groep 4 t/m 8

Op donderdag 27 juni kwamen 
de kinderen met hun ouders 
om de tenten neer te zetten 
zodat we vrijdag gelijk konden 
beginnen met het kamp. Vrijdag 
middag, het weer is fantastisch, 
16:00 uur het kamp gaat begin-
nen. 

Het thema voor deze dagen is 
"Aarlanderveense kindercam-
ping". De kinderen worden 
verwelkomd door de oudere 
campinggasten en de groep-
jes worden bekend gemaakt. 
Er werd begonnen met een 6 
kamp en allerlei spelletjes wor-
den gespeeld. Hierna is het even 
vrij spelen zodat de leiding de 
barbecue klaar kan zetten. Na 
het eten is er een bingo. Helaas 
moet de leiding even ingrijpen 
een aantal kinderen zijn erg ver-
velend en verpesten het voor de 
rest. Na een hartig woordje (sor-
ry...) gaat het veel beter en doet 
iedereen leuk mee. Hierna weer 
vrij spelen. 

Als het donker wordt gaan we 
met zijn allen op weg naar het 
voetbal veld voor diverse spel-
letjes. Dit was zeer geslaagd. Te-
rug in de speeltuin zijn de nacht-
wachten er en zij hebben de 
vuurton vast aangemaakt, nog 
even lekker marshmallows bak-

ken. Hierna gaat de leiding naar 
huis en neemt de nachtwacht 
het over. Door het mooie weer 
is het moeilijk om de kinderen de 
tenten in te krijgen hierdoor ko-
men een aantal kinderen slaap 
te kort. Hier gaan we de volgen-
de keer beter op letten. Na het 
ontbijt was er levend cluedo. 
Een aantal groepjes ging heel 
fanatiek aan de slag met de aan-
wijzingen en had de dader al snel 
gevonden. Nu nog even lekker 
spelen met water en toen kwa-
men de ouders om hun kinderen 
weer op te halen. Wij als leiding 
vonden het een heel geslaagd 
kamp.

De eerste knutsel middag is al-
weer geweest. En op vrijdag 
avond 27 september is er weer 
een bingo avond. We beginnen 
om 18:30 uur en om 20:00 uur 
is het weer afgelopen. Voor 4 
rondjes bingo 1x drinken, snoep 
en chips betalen leden € 2,50 en 
niet leden € 3,00

Woensdag 9 oktober is er weer 
een knutselmiddag van 14:30 tot 
16:00 uur. Leden € 2,00 en niet 
leden € 2,50

Groetjes het kinderactiviteiten 
team.
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Geluidswalwoningen

Graag wil ik alle belanghebben-
de informeren over een mogelij-
ke bouwlocatie tussen de N231 
en de Jacob van Damstraat.

Ongeveer een jaar geleden heb 
ik het initiatief genomen om wo-
ningen te realiseren op de plaats 
van de loods aan de N231. Een 
proefballon is zowel bij de ge-
meente, als de provincie als de 
huidige eigenaar goed ontvan-
gen.

Samen met een bouwer zijn we 
aan de slag gegaan om te kijken 
wat hier mogelijk is. Gezien de 
weg moeten het geluidswalwo-
ningen worden.

Wat is een geluidswalwoning? 
Een woning die een dove gevel 
heeft. Aan de kant van de N231 
mogen wel ramen komen, maar 
deze mogen niet open. Dit bete-

kent dat alle ramen leefruimtes 
vanaf de Jacob van Damstraat 
geventileerd moeten worden. 
Je kunt de woning daarom ook 
maar via 1 kant betreden, dit is 
via de tuin. Dit maakt het moge-
lijke project speels en uniek.

In de foto’s ziet u het huidige 
bestaande verkaveling inclu-
sief loods en een foto met een 
nieuwe verkaveling. Echter, dit 
is NIET definitief, alleen om een 
indruk te krijgen. De verkaveling 
hangt af van de wensen van toe-
komstige bewoners.

We gaan over naar de volgende 
fase. Is het project haalbaar? Zijn 
er genoeg geïnteresseerden? 
Kunnen we naar de volgende 
stap? Kan er definitief ontwik-
keld worden?

Daarvoor ben ik, samen met de 
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bouwer, op zoek naar geïnte-
resseerden voor het project. We 
zijn op zoek naar geïnteresseer-
de voor starterswoningen, een-
gezinswoningen en eventueel 
doorstroomwoningen. Twee of 
drie woonlagen? Hoe veel woon-
oppervlakte is wenselijk? Wat is 
het budget? Op dit moment is 
nog alles mogelijk.

Een voorbeeld van een starters-
woning.

Heeft u interesse om te kopen, 
of wilt u wat meer informatie als 

omwonende: neem dan contact 
met mij op. Mijn email: 
jwijfje@mborijnland.nl

Ik wil jullie vragen dit binnen 
een maand na de verschijnings-
datum van deze Belangenaar te 
doen.

Ik praat u dan bij over wat er al 
gedaan is, wat de huidige stand 
van zaken is en kan ik u voor-
beelden laten zien van soortge-
lijke projecten.

Geluidswalwoningen



20 September 2019

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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Dankzegging

Langs deze weg willen wij ieder-
een heel hartelijk bedanken voor 
de vele felicitaties die wij moch-
ten ontvangen rondom ons jubi-
leum als 70-jarig bakker zijn.

In het bijzonder willen wij de 
plaatselijke muziekfanfare en 
diegenen die dat hadden geor-

ganiseerd, hartelijk bedanken. 
Mede dankzij hun inbreng is za-
terdag 6 juli voor ons een onver-
getelijke dag geworden.
Met vriendelijke groet,

Bakkerij van Leeuwen
Teunis en Aad van Leeuwen
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Vrijwilligers gezocht voor kerstkoor DSS!

Een interview met Chris Hoogen-
doorn, voorzitter DSS.

Waarom zoeken jullie vrijwilligers?
Met veel plezier verzorgen we 
met DSS al tientallen jaren in 
Aarlanderveen een kerstconcert. 
Graag willen we het dorp breder 
betrekken bij de uitvoering én 
op deze manier zoveel moge-
lijk mensen uitnodigen om mee 
te komen zingen (in het koor of 
vanuit de kerk). Want hoe meer 
mensen er bij het koor zitten, 
hoe beter de kwaliteit én hoe 
meer mensen hopelijk naar deze 
ontzettend leuke avond komen.

Hoe is dit idee tot stand gekomen?
Dit is een beetje afgeleid van 
het Castellumkoor uit Alphen, 
waar ik in zing. We merken daar 
hoe goed het werkt om met een 
groot koor betrokkenheid te ver-
groten. De leden van het koor 
trekken familieleden en vrienden 
mee en dat vergroot de betrok-
kenheid. 

Wat houdt het in?
Zaterdag 21 december om 20.00 
uur geven we een bijzonder 
kerst concert in de RK Petrus & 
Pauluskerk. 
Naast de muziek van DSS willen 
we graag een vrijwilligerskoor 
samenstellen van minimaal 40 

personen, om samen een fantas-
tisch optreden neer te zetten en 
er een bijzondere avond van te 
maken. Vanaf oktober starten de 
circa vier repetities (planning in 
onderling overleg, flexibel gedu-
rende de week).  Locatie: Dorps-
huis Aarlanderveen. 
Voorwaarde: je moet wel kunnen 
zingen en noten kunnen lezen 
(of echt een ontzettend natuur-
talent zijn) want DSS gaat altijd 
voor de beste kwaliteit! En je zult 
thuis wat moeten oefenen.

Wat kost het en wat krijg je daar-
voor?
We vragen een bijdrage in de 
kosten van € 15,-, hiervoor ont-
vang je een entreebewijs voor 
de avond zelf (21/12), koffie/thee 
gedurende de oefenavonden, 
begeleiding van een professione-
le pianist en dirigent. De dirigent 
is Saskia ten Have (uit Korteraar). 
Al decennialang is zij dirigente 
van meerdere koren en ze geeft 
muziekles, onder andere aan het 
Groene Hart lyceum.
Waarom meedoen?
Omdat ….
• het super leuk is om te doen! 
• dit een unieke ervaring is!
• je samen met een geweldig 

groot koor in een uitverkoch-
te kerk een bijzondere avond 
beleeft!
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• je samen met één van de beste 
fanfareorkesten  (2 jaar gele-
den het beste van Nederland!) 
optreedt!

• je kwaliteit levert onder bege-
leiding van een professionele 
dirigent en pianist!

• dit je kans is om familie, vrien-
den en buren eens te laten 
zien en horen hoe goed jij kunt 
zingen!

Wat voor nummers worden er ge-
speeld en gezongen?
Het wordt een avond met een 
heel gevarieerd repertoire van 
traditionele kerstsongs tot mo-
derne pop met een kerstsfeertje. 
Denk aan klassieke nummers als 
‘Komt allen tesamen’, ‘Mary’s 
boy child’ and ‘For unto us a child 
is born’. Het prachtige nummer 
‘War is over’ van John Lennon én 
‘Christmas festival’ van Leroy An-
derson.

Wat maakt het DSS fanfareorkest  
zo bijzonder?
Voor wie dat misschien niet 
weet.. bij een fanfareorkest zie 
je van allerlei muziekinstrumen-
ten “die géén hout bevatten”. 
Alle instrumenten zijn van ko-
per. DSS is echt een orkest van 
hoog niveau met veel verschil-
lende instrumenten zoals: hoorn, 
saxofoon, bas, bugel, trombone, 

trompet, euphonium en natuur-
lijk slagwerk, marimba, pauken 
en drumstel. Het verschil met 
een symfonisch orkest is dat zij 
instrumenten hebben met sna-
ren. Daar doen wij niet aan, dat is 
vloeken in de kerk.
Mensen in een fanfareorkest zijn 
gewoon trots op hun koperwerk. 
Dat geldt natuurlijk ook voor 
mensen in een symfonisch orkest 
(waar overigens ook koper in-
strumenten inzitten). Een ander 
verschil is wellicht dat zij vaak wat 
klassiekere muziek spelen die als 
wat ‘zwaarder’ kan worden er-
varen. Wij spelen ook klassieke 
nummers, maar ook veel lichtere 
en specifieke fanfare muziek. Het 
is misschien wat ‘volkser’, waar-
door het voor meer mensen toe-
gankelijk is.
De beste fanfareorkesten vind 
je overigens in het zuiden en in 
Friesland, alsmede in Oostenrijk 
en Spanje.

Zing jij met ons mee? Gelijk aan-
melden of eerst meer informatie?

Aanmelden kan bij Chris Hoogen-
doorn (voorzitter DSS):
voorz itter@doorsamenwer-
kingsterk.nl
Hier kun je ook met eventuele 
vragen terecht of telefonisch: 06-
53678053

Vrijwilligers gezocht voor kerstkoor DSS!
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De dingen goed regelen voor wanneer u dat zelf  

niet meer kunt: een testament kan u en uw  

naasten veel zorg en ellende besparen. Doorgaans  

treedt het pas in werking na uw overlijden, maar  

wat als u door ziekte of een ongeluk niet meer  

in staat bent om zelf te handelen? Wist u dat u  

voor die situatie ook een levenstestament kunt  

opstellen? Wie dan leeft, dan zorgt? Kroes en  

Partners denkt van niet!

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

testament?
Wij zorgen
dat het
bij u leeft



September 2019 25

Op maandag 29 juli 2019 ging het 
zomerfeest van start met een 
fietstocht door het mooie groe-
ne hart. Er was een route uitge-
zet van 30 km via Woerdens ver-
laat en een van 60 km die door 
o.a. Haarzuilens ging.  Het aantal 
deelnemers was weer groter 
dan vorig jaar.  Er finishten meer 
fietsers dan bij de Tour de France 
namelijk 164 sportievelingen. 

Ook werd er na het succes van 
vorig jaar weer een Vossenjacht 
gehouden door het dorp. Hier 
deden 86 enthousiaste speur-
ders aan mee.

Het thema van dit jaar  “hoedjes/

hoofddeksels”  werd op de di-
verse onderdelen goed tot uiting 
gebracht  door de deelnemers, 
wat goed te zien was bij, onder 
andere, het volleybal toernooi.

Hieraan deden 28 teams mee die 
op diverse manieren uitgedost 
waren. Er waren mooie creaties 
te zien.
De originaliteitsprijs hiervoor 
ging naar het team   “de Keet“

De wedstrijdwinnaars waren :
1e prijs team “Gratis Bier”
2e prijs team “Zonder Henkie“
3e prijs team “De kansloze Pol-
derboys”
De poedelprijs werd uitgedeeld 

Terugblik Oranje Zomerfeest 2019
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aan  team  “Buurman & Buur-
man”

Op de 65+ avond in het dorps-
huis werd de zomerkoningin 
Diana Verboon  gepresenteerd 
waarna ze  zichzelf  voorstelde 
en  zei dat ze haar taak met veel 
plezier op zich nam. Dat ze er 
veel plezier in had bleek heel dui-
delijk in het verdere verloop van 
het feest !!

Naast de traditionele Bingo werd 
er op deze avond ook een dia 
presentatie gehouden over het 
Aarlanderveense verleden en, 
uit de oude doos, een sketchje 
van Andre van Duijn. De Planken-

ridders brachten een hilarische  
pantomime ten tonele over een 
situatie waarvan we hopen dat 
het in de ouderenzorg er zo 
niet aan toe zal gaan als gevolg 
van alle bezuinigingen. Het was 
een bijzonder  schouwspel met 
als enig geluid het fluitje van de 
“zorgverlener”.

Aan het eind van de avond werd 
uit de goede inzendingen, door 
de zomerkoningin, de winnaar 
getrokken van de buitenlampen-
puzzel. Dit was, toevallig op zijn 
verjaardag, Jan Veenswijk die de 
taartbon kreeg.

Dinsdag morgen reden de koets 

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

Terugblik Oranje Zomerfeest 2019
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met daarop de blazers van DSS 
en de zomerkoningin gevolgd 
door 8 ruiters van Excellent Sta-
bles  weer door het dorp. Daar-
na begon de, altijd gezellige en 
goed bezochte, kleedjesmarkt 
en de ambachtenmarkt met 29 
exposanten en om 11 uur kwam 
Clown Kees weer tevoorschijn 
uit zijn theatertje.
  
’s Middags werd  de prutrace, 
voor deelnemers tot 16 jaar, ge-
houden op een uitgebreid par-
koers op het evenemententer-
rein. De winnaars hiervan waren:

1e prijs team uit Mongolie
2e prijs team alsjouwtekkelmijn-
tekkeltekkeltdantekkeltmijntek-
keljouwtekkelterug.
3e prijs team Blubber.

Op het terrein was ook de kuip-
steekbaan weer eens opgesteld. 
Vanaf 19.30 uur kon men daarop 
ieder zijn of haar vaste hand en 
steekkunsten laten zien. Het 
bleek een langdurig en span-
nend “gevecht” te worden met 
uiteindelijk als winnaar Lars Ver-
weij.

Terugblik Oranje Zomerfeest 2019
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De woensdag werd traditioneel 
gestart met het ringrijden op 
tractoren met dit jaar 33 deelne-
mende koppels. De zomerkonin-
gin deed op de oranje fiets ook 
haar rondjes op volle snelheid 
mee! De dag begon zonnig maar 
tegen de middag kregen we een 
hevige bui. Het publiek zocht 
een goed heenkomen maar de 
strijd werd weer snel hervat 
waarbij een groot deel van het 
publiek toch weer aanwezig 
was. De winnaars van de wed-
strijd waren:
1e prijs  Jan Kempen en Zhoufen 
Kempen
2e prijs  Angelique Konijn en Len-
nart Konijn
3e prijs Maarten Angenent en 
Marieke Angenent

De prijswinnaars met de mooist 
versierde tractoren waren:
1e prijs Jochem Molenaar en 
Steffy Lemkes  ( voor het derde 
achtereenvolgende jaar!)
2e prijs Sam van der Hoorn en 
Monique Breedijk
3e prijs Rick Verweij en Daphne 
Jonker (tevens de 1e prijs van de 
publiekjury) 

De activiteiten voor de kinderen 
en de prutrace  die ’s middags 
op het evenemententerrein ge-
houden zouden worden werden 
afgelast vanwege de heftige re-
genval.

De petanque wedstrijd achter de 
kerk ging, met korte onderbre-
kingen vanwege de buien, wel 

Terugblik Oranje Zomerfeest 2019
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Terugblik Oranje Zomerfeest 2019

door met 12 deelnemende teams   
De winnaars waren :
1e team “Waar blijven de poin- 
teurs ?”  
2e team “Koek”
3e team “Drie bier”

Er werd gedurende deze drie da-
gen redelijk goed gevlagd wat 
toch een heel feestelijk gezicht 
was. De taartbonnen zijn ge-
wonnen door de bewoners van 
Kuiperserf 4 en Zuideinde 10.  Zij 
hebben de taartbon inmiddels in 
de bus gekregen. 

Het feestprogramma werd af-
gesloten met de hoedjes - stoe-
lendans op het Dorpshuisplein, 

vanwege de regen onder de par-
tytent, met DSS op de muziek-
tent.

De winnaars van deze happening 
en goed voor een taart waren: 
Sophie van der Ham en Quinten 
Langeveld. 

Wij danken u allen als  sponsors, 
vrijwilligers, deelnemers en pu-
bliek heel hartelijk voor uw posi-
tieve bijdrage aan het  welslagen 
van dit  zomerfeest van 2019.

Uw  Oranjecomité

Doe ook mee met het vrijwilligerskerstkoor DSS 2019!

Zaterdag 21 december om 20.00 uur geven we een bijzonder

 kerstconcert in de RK Petrus & Pauluskerk. 

Kun je zingen? Doe dan mee!

Aanmelden: voorzitter@doorsamenwerkingsterk.nl

Vragen: 06-53678053
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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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Nieuws van DSS

Onder het thema ‘Blik op de toe-
komst’ organiseert DSS een:

INSPIRATIEAVOND

Deze avond is in eerste instan-
tie georganiseerd voor leden, 
vrienden en vrijwilligers van DSS 
maar ook bestuursleden en vrij-
willigers van alle andere vereni-
gingen in Aarlanderveen zijn van 
harte welkom!

Wat doen we goed? Wat kan er 
beter? En ... Hoe doen anderen 
dat eigenlijk?

Aan de hand van verhalen van 
interessante sprekers kijken we 
naar het DSS van nu, maar voor-
al ook naar de toekomst.

Robbert de Bruijne (voorzitter 
Harmonie Orkest Vleuten) ver-
telt over het succes van 'zijn' ver-
eniging. Hoe kwam het dat HOV 
in amper tien jaar tijd uitgroeide 
van een doorsnee orkest naar 
een vereniging met acht orkes-
ten en meer dan 200 leden?! En 
kunnen wij dat ook?

Charles van Zanten (cultuur 
ambtenaar gemeente Utrecht) 
vertelt over het begrip 'Culturele 
Community'. In een boeiend ver-

haal laat hij aan de hand van di-
verse voorbeelden zien wat dat 
begrip inhoudt, welke keuzes je 
in dat licht zou kunnen maken en 
hoe je er als vereniging zelf mee 
aan de slag kan gaan.

Aansluitend willen we naar aan-
leiding van deze verhalen met 
elkaar in gesprek. Jij bent als 
lid, vriend, donateur, sponsor/
adverteerder, of vrijwilliger de 
kracht achter jouw club. Mede 
door jou is jouw vereniging wat 
het nu is, en samen met jou wil-
len we ook bouwen aan de toe-
komst en jouw club blijvend een 
plek midden in de samenleving 
geven.

Dus laat je inspireren, en doe 
mee !

Tot dan !

Vrijdag 20 september 2019
Dorpshuis Aarlanderveen

Inloop vanaf 19.30 uur. 
Begin 20.00 uur.
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Afscheid van Dik en Lineke Lok

13 Juni 2019 is een bijzondere 
en gedenkwaardige dag gewor-
den. Na 48 jaar kaas verkopen op 
markten en het van der Leeplein 
was dat dan de laatste dag. Als je 
ervoor staat en je kijkt terug dan 
denk je: waar is de tijd gebleven? 
En: wat kunnen we verwachten 
van zo’n laatste dag? 
 
Wij kunnen terugkijken op een 
heel bijzondere middag en 
avond. Zoveel enthousiaste en 
spontane ontmoetingen en re-
acties. 

Wij vinden het heel bijzonder 
dat onze klanten 48 jaar kaas 
hebben willen kopen bij ons. Het 
heeft ons heel goed gedaan dat 
we dit op deze manier hebben 
kunnen afsluiten.

Via deze weg willen wij iedereen 
héél hartelijk bedanken.
 
Hartelijke groet,
Dik en Lineke Lok
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Pluimvee en Konijnenfokkers Vereniging

Nieuwkoop en Omstreken
Organiseert op:

Vrijdagavond 11 Oktober van 20.00 tot 23.30 uur en
Zaterdag 12 Oktober van 10.00 tot 17.00 uur bij:

Recreatieboerderij “de Vooruitgang”
Achtermiddenweg 3

2445 AA  Aarlanderveen

De 28e Aar, Rijn en Gouweshow
Een Kleindier tentoonstelling voor:

Kippen, Konijnen, Duiven, Cavia’s en Watervogels!

Een show met vele activiteiten en mooi showdieren

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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Roeden van Bovenmolen 3 zijn vervangen

Molen 3 van de Molenviergang 
Aarlanderveen is ingrijpend ge-
restaureerd. Afgelopen woens-
dag 4 september zijn toen de 
nieuwe roeden gestoken. Plaat-
sing ervan was bijna geheel hand-
matig!

Het is een secuur werkje want de 
enorme balk van 27 meter lang en 

meer dan 2000 kilo zwaar moet 
precies door het vierkante gat in 
de as die uit de kap van de molen 
steekt. En dat zonder de balk zelf 
of de rieten kap van de molen te 
beschadigen! 

De klus is geklaard en de molen 
kan weer jaren vooruit.
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Interview met Hugo Stapper 
door Patricia de Sain-Innemee

Vertel eens iets over jezelf: 
Ik ben in Alphen geboren (1963) 
en heb daar jaren in het centrum 
gewoond. Na mijn studie HBO 
Bedrijfskunde Informatica, ben 
ik in militaire dienst gegaan. Dat 
was toen nog verplicht en ik heb 
er een leuke tijd gehad. Na een 
korte officiersopleiding ben ik in 
het groene pak als Luitenant op 
kantoor gekomen, want er was 
toen een krapte  aan ICT-mede-

werkers. Daarna ben ik als burger 
bij het Ministerie van Defensie 
verder gaan werken. Eerst als 
programmeur, later als project-
manager en ICT-adviseur o.a. bij 
het legerziekenhuis Utrecht. Ik 
werk dus al mijn hele leven met 
veel plezier bij defensie. In al die 
tijd is er veel veranderd en geau-
tomatiseerd.

Wat is een verandering die je is 
bijgebleven?
Mijn eerste eigen project samen 
met een paar programmeurs 

Het doorgeef stokje, Hugo Stapper
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was in 1989. We hebben toen 
het kledingmagazijn geautoma-
tiseerd. Met elke nieuwe lichting 
moesten duizenden soldaten in 
één dag aangekleed worden. In 
plaats van allerlei pas-sessies in 
het magazijn, wat tijdsintensief 
en dus kostbaar was, werden 
een paar maten opgenomen, 
ingevoerd in een pc en omgere-
kend naar te verstrekken kleding 
in de gewenste maat en de plun-
jebaal gevuld en voorraad van 
het magazijn bijgewerkt. Dat was 
een leuk project. Ook is er in de 
opleidingen veel veranderd. Heel 
veel kan nu in een E-learning om-
geving worden geleerd. Dat is al-
lemaal geautomatiseerd om op-
leidingskosten te verminderen. 
In 33 jaar bij defensie vele projec-
ten gedaan, momenteel op het 
gebied van Opleiding en Training 
(o.a. simulatoren).

Hoe was jouw jeugd en wat is 
het belangrijkste dat je van thuis 
uit hebt meegekregen?
Mijn vader was bloemist, hij 
werkte in de kas in Langeraar en 
op de bloemenveiling. We waren 
geen rijke familie, maar ik heb 
wel een hele goede jeugd gehad. 
De tweeling (mijn broer en ik als 
de twee jongsten) gingen als eni-
ge doorstuderen. Van huis heb ik 
meegekregen dat je voor een an-

der klaar moet staan. We gingen 
vroeger al jong kranten ophalen 
voor de kerk, folders rondbren-
gen etc. Verder gewoon normaal 
doen. Ik regel graag van alles, 
maar sta liever niet op de voor-
grond. Ik heb dus ook wel even 
getwijfeld over dit interview.

Hoe ziet jullie gezin van her-
komst eruit?
Ik heb nog een oudere broer en 
nog 2 zussen en mijn iets jongere 
tweelingbroer (20 minuten). We 
houden beide van computers 
en hadden vroeger thuis een pc 
waardoor we veel uit konden 
proberen en zo een voorsprong 
verwierven. Zo hebben we sa-
men wel eens voor een klas ge-
staan op de MEAO toen er een 
docent uit was gevallen omdat 
we zoveel kennis hadden. We zijn 
overigens geen ééneiige twee-
ling en zien er heel anders uit. 
Eén zus woont op het Zuideinde, 
de rest in Alphen.

Hoe ben jij in Aarlanderveen te-
recht gekomen?
In 1983 zagen mijn zwager/zus en 
oudste broer een oud huisje op 
Zuideinde 53-55  (slooprijp en dus 
niet duur). Op zaterdag hielp ik 
mee met klussen. Het werd een 
twee onder één kap huisje waar 
mijn oudste broer en zus toen 

Het doorgeef stokje, Hugo Stapper
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zijn gaan wonen. Zo kwam ik al 
vaak in Aarlanderveen maar ik 
zat toen nog op school. Na mijn 
diensttijd zocht ik een huis, dat is 
het middelste huis van een blok 
van drie geworden (Noordein-
de 54B) waar ik nu nog steeds 
woon. Het huis was van de fa-
milie Van Der Pijl. In 1989 heb ik 
het gekocht en begin 1990  ben 
ik hier komen wonen. Ik woonde 
hier eerst alleen. 

Hoe is de uitbreiding tot stand 
gekomen?
Ik vond paardrijden wel leuk en 
heb toen een paard (Lugano) 
gekocht waar ik samen met een 
nicht op reed. (ik 3 dagen en zij 
4 dagen). Lugano (een schim-
mel) stond op het Zuideinde bij 
Chris en Rianne Kempen. Lugano 
is nu met pensioen (is inmiddels 
26 jaar) en staat gezellig bij kaas-
boerderij Luyben. Via Chris, die 
Ger-John weer kende, heb ik Ger-
John zijn buurvrouw ontmoet 
want ze dachten dat zij wel leuk 
voor mij zou zijn. In 2001 moest 
ik mee naar het tentfeest alwaar 
ik aan Lies van Vliet (uit Ter Aar) 
werd voorgesteld (of eigenlijk 
ging Chris met haar dansen en 
werd ze al snel bij mij gedropt 
met de woorden “dit is je buur-
man”). We vonden elkaar inder-
daad leuk en ik ben al snel als 

buurman pannenkoeken bij haar 
gaan eten om de kinderen Bo 
(toen 6 jaar) en Max (5) te leren 
kennen. Na een half jaar zijn we 
hier gaan samen wonen. In 2004 
hebben we het hele huis gereno-
veerd. Er kwam onder meer een 
dakkapel op, want van een vrijge-
zellenhuis, moest het een gezins-
woning worden.

Waar kennen mensen je moge-
lijk van? 
Met Bo heb ik samen veel met de 
paarden gedaan. Ze kreeg haar 
eigen pony (Apollo) en ik bracht 
haar naar vele dressuurwedstrij-
den. Bo en Max zaten beide hier 
op de voetbal en op school. Ik 
ben nog paar jaar leider van de 
voetbal geweest van de D1 waar 
Max toen in speelde. 

Sinds 2008 zit ik in het Oranje-
comité (Stichting Oranjefeesten 
Aarlanderveen). Daar hou ik mij 
o.a. bezig met de organisatie van 
de fietstochten, spelletjes, en 
maken van het programmaboek-
je, draaiboek en notulen.

Sinds 5 jaar ben ik via Jan den 
Hengst bij de Stichting Aarlan-
derveens Archief actief. Gelijk de 
eerste vergadering bleek de pen-
ningmeester te stoppen en ben ik 
daar tot penningmeester gebom-

Het doorgeef stokje, Hugo Stapper
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bardeerd. Dus mijn naam staat 
jaarlijks in het boekje met foto’s 
van Aarlanderveen ‘Sinds jaar 
en dag’.  We hebben (nog) geen 
website maar als mensen een 
boekje willen dan kunnen ze do-
nateur worden via: hl.stapper@
gmail.com.

Verder wellicht via toneelvereni-
ging De Plankenridders waar ik 
sinds 5 jaar hand- en spandien-
sten verricht omdat Lies daarin 
meespeelt. Zo zit ik bij de deur 
om toegangskaarten te verko-
pen. En last but not least, ben 
ik sinds kort met klaverjassen 
begonnen bij de voetbal (na een 
decennia niet te hebben gekla-
verjast). Ik ben wel fanatiek, het 
gaat mij niet alleen om het mee-
doen maar ik wil ook wel graag 
winnen, dus was heel blij dat ik 
aan het eind van het seizoen (apr  
dit jaar) gelijk met de vierde prijs 
(en de eerste prijs voor het mees-
te aantal marsen) naar huis ging. 
Maar ik kan gelukkig ook heel 
goed tegen mijn verlies.

Tot slot kun je me sinds kort ook 
nog elke donderdag op de dijk 
zien lopen voor een rondje hard-
lopen /schaatsoefeningen met 
een groepje uit de buurt (meestal 
met André de Bruin en Leo Koot. 
Beiden hebben begin dit jaar de 

alternatieve elfstedentocht (200 
km) uit geschaatst op de Weis-
sensee. Ik ben overigens niet di-
rect familie van Maarten Stapper 
de veehandelaar uit Aarlander-
veen, die heb ik pas leren kennen 
bij Lies haar ouders. In mijn stam-
boom staan wel voorouders uit 
Aarlanderveen (Hendrik Stapper, 
geboren 1840 in Aarlanderveen; 
Jacob, 1815; Philip 1788).

Wat weten we nog niet van je? 
In mijn begintijd bij defensie gin-
gen we regelmatig abseilen en 
heb ik ook mijn parachutisten-
brevet gehaald. Ik hou niet alleen 
van de lucht maar ook van het 
water. Zo was ik gek op zeilen, 
en kanoën. Vorig jaar hebben we 
een klein zeilbootje gekregen, 
maar ik had dit jaar te weinig tijd 
gehad om er mee het water op te 
gaan.

Het doorgeefstokje heeft An-
neke de Hengst aan je doorgege-
ven, hoe ken je Anneke?
Lies kende haar al uit de buurt 
en we komen elkaar al jaren op 
de buurtfeestjes tegen. Op een 
gegeven moment wilde Jan de 
overstap maken naar digitale fo-
tografie en daar heb ik hem toen 
mee geholpen (met name het 
computerdeel). Tot op de dag 
van vandaag help ik ze met com-

Het doorgeef stokje, Hugo Stapper
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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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putervragen etc, Daar kennen 
meer mensen mij van in het dorp.

Anneke vraagt zich af: “hoe denk 
jij over het dorp?”
Rustig gezellig dorp, met mooie 
lint-bebouwing met centraal 
hart. Alleen de huizenbouw 
geeft veel onrust. Niet alleen qua 
bouw, maar ook qua onderlinge 
spanningen.  Er zijn veel verschil-
lende meningen en uiteenlopen-
de belangen. Ik zou het jammer 
vinden als Aarlanderveen een 
wijk van Alphen wordt, als er te-
veel gebouwd wordt. Volgens 
mij is het belangrijk dat er niet 
alleen  voor jongeren uit het ei-
gen dorp wordt gebouwd, zon-
der het groene karakter aan te 
tasten! Zeker zo belangrijk vind 
ik dat er levensbestendig wordt 
gebouwd. Zo zorg je er ook voor 
dat ouderen in het eigen dorp 
kunnen blijven wonen. Het aller-
belangrijkst is dat Aarlanderveen 
één van de 15 Kroonjuwelen van 

Nederland blijft en dus zo mooi 
als het nu is!

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je doen?
Aarlanderveen houden zoals het 
is. Hooguit wat huizen/boerde-
rijen splitsen om levensloop be-
stendige huizen voor ouderen 
en ook voor jongeren te maken, 
maar ik zou bij voorkeur niet te 
veel veranderen.

Waar ben je trots op?
Dat Bo en Max (de kinderen) zo 
hard werken en het goed doen 
en goed in het leven staan.

Aan wie geef jij het stokje door 
en met welke vraag?
Odien van ‘t Riet (Zuideinde 7), 
zij is getrouwd met de bekende 
archivaris, en ik ben benieuwd of 
zij ook iets met archief heeft, of 
hele andere hobby’s heeft?

Het doorgeef stokje, Hugo Stapper

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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Iedereen is welkom!
Jullie zijn 15 september van harte welkom in de startdienst van Aar-
landerveen! We hebben de zomer achter de rug en we staan aan het 
begin van een nieuw winterseizoen. 
Dit gaat gepaard met een goede boodschap: Geloven doe je samen! 
De dienst start om 10:00 uur in de Hervormde Kerk van Aarlanderveen. 
Frans Verkade is de voorganger in deze dienst en de band Hineni uit 
Alphen aan den Rijn zorgt voor de muzikale invulling. 

We zien jullie graag in de startdienst!

Schoolkerkdienst 2019
Dit jaar wordt er in Aarlanderveen weer een bijzondere kerkdienst 
georganiseerd voor en door alle kinderen van de basisschool De Vier-
gang en wel op zondag 13 oktober om 10.00 uur. Na de geslaagde 
dienst van vorig jaar in de Gereformeerde Kerk wordt de dienst dit jaar 
in de Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat 38 gehouden. We willen alle 
(school)kinderen, ouders en geïnteresseerden van harte uitnodigen! 
Het thema is ‘Op Reis’ en dit wordt uitgewerkt in de liedjes, de werk-
jes van de kinderen en het verhaal dat wordt verteld. In de dienst is 
er een collecte voor een Goed Doel dat samen met basisschool De 
Viergang wordt bepaald en na afloop is er in 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 13 oktober!
De voorbereidingscommissie

Dank
Ik bedank iedereen voor de overweldigende belangstelling die ik 
mocht ontvangen tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn man 
Cees van der Pijl. 

Riet van der Pijl-Koeleman

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 
 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.



September 2019 47

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




