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In verband met de huidige 
regelgeving omtrent het Co-
rona virus en de vele afgelas-
tingen, hebben we besloten om 
de agenda leeg te laten.

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 8 april
Woensdag 22 april
Woensdag 6 mei

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 2 mei

Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 20 april

Bestuursvergadering
Woensdag 15 april

Redactievergadering
Woensdag 22 april

Agenda

Jaarvergadering Belangenvereniging
Maandag 28 September, zaal Vergeer, 

aanvang 20.00 uur.
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Bericht van onze huisarts

Sinds kort is onze nieuwe web-
site in de lucht: www.huisartsen-
praktijkaarlanderveen.nl

U kunt zich aanmelden voor het 
patiëntportaal.
•	 Wat kan ik met het patiënt-

portaal?
•	 Medicatie overzicht inzien
•	 Herhaalrecepten bestellen
•	 Vragen stellen door middel 

van e-Consult
•	 In de toekomst kunt u ook on-

line afspraken maken.
 
Op de website vindt u naast 
praktijkgegevens ook de laatste 
adviezen over het Coronavirus.

Heeft u vragen over het Coro-
navirus verzoeken wij u eerst te 
kijken of u uw antwoord kan vin-
den op onze website, de site van 
het RIVM of op  www.thuisarts.
nl. Bij vragen: bel 0800-1351.
 
Corona preventie Huisartsen-
praktijk Aarlanderveen
Ons uitgangspunt is dat de ge-
zondheid van onze patiënten 
en medewerkers altijd voorop 
staat. 

Onze maatregelen:
•	 We volgen alle adviezen van 

het RIVM steeds direct op.
•	 Vanaf 16 maart voeren wij de 

consulten zoveel mogelijk te-
lefonisch uit en alleen indien 
uw huisarts dit nodig vindt 
op afspraak in de praktijk. Dit 
doen wij om zo min mogelijk 
contacten te hebben als zorg-
verlener en ter preventie voor 
u als patiënt.

•	 Het is tijdelijk niet mogelijk om 
online afspraken te maken.

•	 De afspraken met de prak-
tijkondersteuner zullen zo-
veel mogelijk plaatsvinden, de 
praktijkondersteuner neemt 
contact met u op wanneer u 
een afspraak met haar heeft.

Het zal voor zowel u als voor 
ons wennen zijn om onder de 
omstandigheden van deze epi-
demie een nieuwe werkwijze te 
hanteren. We hopen op weder-
zijds begrip om er zo het beste 
van te maken.

Probeer te voorkomen dat u het 
coronavirus krijgt of aan ande-
ren geeft:
•	Was uw handen vaak met 

zeep.
•	Nies en hoest in uw elleboog.
•	Gebruik papieren zakdoekjes.
•	Geef anderen geen hand.

Blijf thuis bij klachten van:
verkoudheid, niezen, hoesten, 
keelpijn, moeilijk ademen met 
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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

         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: info@deblijdewereld.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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verhoging (tot 38 graden) of 
koorts (meer dan 38 graden).
•	 U hoeft bij deze klachten niet 

getest te worden.
•	 Blijf thuis tot u 24 uur geen 

klachten heeft.
•	 Bel de huisarts als u steeds 

zieker wordt of moeilijker 
ademt.

Bent u ouder dan 70, heeft u 
een chronische ziekte of minder 
weerstand?
Bel dan uw huisarts of huisart-
senpost als u:
•	 Koorts heeft (meer dan 38 

graden)

•	 Hoest of moeilijk ademt.
 
Ga niet naar de huisarts toe. Uw 
huisarts vertelt aan de telefoon 
wat u moet doen. In overleg met 
ons zal besloten worden of u 
kunt komen naar de praktijk of 
dat er een huisbezoek zal wor-
den afgelegd, dan wel dat u naar 
het ziekenhuis gaat of getest 
wordt.

Zie voor meer informatie de 
website van het RIVM of kijk 
op www.thuisarts.nl 

Bij vragen: bel 0800-1351.

Bericht van onze huisarts



8 April 2020



April 2020 9

Het is donderdag 26 maart. Een 
zonnige dag. Een beetje koude 
wind uit het oosten. De prui-
menboom heeft vertrouwen in 
het voorjaar en bloeit voor het 
eerst vandaag. Op straat is het 
heel rustig. Rustiger dan anders 
op donderdag. Weinig auto en 
vrachtwagenverkeer. Veel wan-
delaars	 en	 fietsers.	 Een	 soort	
vakantiegevoel. Maar gek, kijk 
de mensen mijden elkaar. Een 
vriendelijke knik maar geen 
handdruk.

Het corona virus waart rond en 
we hebben er geen vat op. Het is 
vandaag 26 maart en het is nog 
maar 11 dagen geleden dat de 
1,5 meter veiligheidszone tussen 
mensen is afgeroepen door het 
RIVM. De scholen zijn voorlopig 
tot 6 april dicht. Evenementen 
tot 1 juni uitgesteld. Het aantal 
coronabesmettingen in Neder-
land is 6438. Het aantal dat er 
per dag bijkomt lijkt te dalen.

De kranten en de tv zijn er vol 
van. De experts (virologen) heb-
ben het tijdelijk voor het zeggen. 
De milieu experts moeten tijde-
lijk hun mond houden. Maar de 
economen beginnen al weer met 
voorspellingen dat de corona 
aanpak en de milieuzorg slecht 
voor onze economie zijn. Alles 

is maar tijdelijk. Niemand die het 
echt weet. Voorlopig maar bij-
eenkomsten afgelasten. Het ze-
kere voor het onzekere nemen. 
Of is het ”het onzekere voor het 
zekere nemen”?  Ik weet het 
niet meer. Wie het weet mag het 
zeggen.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergade-
ring van de BVA op maandag 
30 maart is afgelast en een half-
jaar opgeschoven. Dus alvast in 
de agenda zetten: Maandag 28 
September, algemene leden-
vergadering van de Belangen-
vereniging Aarlanderveen om 
20.00	 in	 zaal	 Vergeer.	 Specifie-
ke agendapunten kunt u van te 
voren schriftelijk indienen bij se-
cretaris@bvaarlanderveen.nl De 
vergadering zal onder andere in-
gaan op de bestuurssamenstel-
ling, het democratisch gehalte 
van de Belangenvereniging en 
de woningbouwsituatie in Aar-
landerveen.

De Nationale Molendag
De Nationale Molendag van 9 en 
10 mei is afgelast.

Speelbos
De bomen zijn gekapt en het hek 
rond het speelbos aan de van 
Damstraat wordt in april 2020 

Van de bestuurstafel
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geplaatst. Dankzij donaties van 
de Gemeente Alphen, Uw Be-
langenvereniging en het Fonds 
Alphen.

Samen Kokkerellen
De kookgroep samen kokkerel-
len samen smullen op vrijdag 3 

april is afgelast. Wij gaan er van 
uit dat ook vrijdag 1 mei niet 
doorgaat, maar wel weer op 
vrijdag 12 juni. Als het anders 
wordt, worden de vaste deelne-
mers hierover gebeld.

Bestuur BVA

Van de bestuurstafel

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

bij een overlijden bén ik er voor u

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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56e 3-Molenloop afgelast

In de vorige editie van De Be-
langenaar (maart 2020) werd 
aangekondigd dat 13 april 2020 
de jaarlijkse Driemolenloop van 
start zou gaan. Helaas hebben 
wij in samenspraak met De Al-
phense Atletiekvereniging AAV 
’36 moeten besluiten dit evene-
ment af te gelasten in verband 
met de maatregelen tegen de 
verspreiding van het Corona-vi-
rus. Dit betreuren wij ten zeer-
ste, echter is de gezondheid van 

onze sporters en toeschouwers 
vele malen belangrijker. Wij ho-
pen jullie allemaal te zien bij de 
volgende editie, 5 april 2021. 
Houd voor updates onze face-
book pagina in de gaten, face-
book.com/Driemolenloop

Sportieve groet en tot snel,  
De Driemolenloop commissie.

Tentfeest Aarlanderveen afgelast

Het tentfeest Aarlanderveen 
gaat NIET door op 29,30 en 31 
mei i.v.m. corona-virus en de bij-
behorende maatregelen.

We gaan bekijken welke opties 
er zijn voor een nieuwe datum, 
we houden jullie hier uiteraard 
van op de hoogte.

Voor iedereen die al een kaart 
gekocht heeft; binnen enkele 
dagen zal het aankoopbedrag 
aan u teruggestort worden.

We wensen iedereen sterkte in 
deze periode!

Tentfeestcommissie SV Aarlan-
derveen.
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Heb jij hulp nodig? Of wil je helpen?

Heb jij hulp nodig? Of wil je hel-
pen? Als jij zorgt, pas ik op. Als u 
de deur niet uit kunt, haal ik de 
boodschappen. Meld je aan als 
helper of als u hulp nodig hebt, 
bij www.alsjijzorgtpasikop.nl

Het zijn zware tijden waar we 
met elkaar in zitten en gelukkig 
ontstaan er ook hele mooie initi-
atieven om elkaar te helpen. Di-
verse initiatieven zijn inmiddels 
samengevoegd met de landelij-
ke actie www.coronahelpers.nl
Via deze site worden vraag en 
aanbod op een veilige manier 
aan elkaar gekoppeld. Het CDA 
Alphen is als mede-initiatiefne-

mer trots op de vele vrijwilligers 
die zich hebben aangemeld om 
hulp te bieden en zo ons steen-
tje bij te kunnen dragen. Dank 
jullie wel!

Zit u niet op sociale media, maar 
heeft u wel hulp nodig? Dan hel-
pen we u graag verder! 

Mail naar: bestuur@cda-alphen-
aandenrijn.nl 
of bel: 
06-301354234 
(Patricia de Sain-Innemee)
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Wat een prachtig dorp.....

Als trouwe lezer van De Belan-
geraar en als ‘gastinwoner’ is 
Aarlanderveen voor mij een be-
tje ‘mijn’ dorp geworden. Ver-
schillende vrienden wonen er en 
doordat ik in vakantieperiodes 
soms oppas op hun huizen ben 
ik ontzettend vertrouwd geraakt 
met dit pittoreske dorpje. Wan-
neer je daar dan een aantal we-
ken verblijft voel je je toch een 
beetje een inwoner. Je gaat mee 
in het dagelijkse leven en krijgt 
met andere zaken te maken dan 
in het stadse. Paniek, behoorlijke 
paniek eigenlijk, als een van de 
kippen het presteert om uit de 
ren te breken; heb ik weer denk 
je dan, maar er blijkt niets aan de 
hand, de kip keert vanzelf terug. 
Met droge zomers proberen de 
moestuin goed te onderhouden; 
je wilt toch als de bewoners te-
rugkomen dat de tuin er nog net 
zo mooi uit ziet, of het liefst nog 
mooier…

Op donderdag geeft de patat-
kraam de mogelijkheid om wat 
eten betreft makkelijk te doen, 
even	op	de	fiets	erheen.	Onder-
weg zeggen dorpsbewoners 
vriendelijk gedag, of je ze nu 
kent of niet.

Wat ligt het dorp prachtig tus-
sen de weilanden. Heerlijk om 
’s morgens vroeg te lopen langs 
de molens, op een tijdstip dat je 
denkt dat er nog niemand wak-
ker is. Dauw op het gras, slapen-
de zwanen, koeien die dromerig, 
maar toch ook nieuwsgierig je 
weg volgen. Je kijkt ze even aan, 
zegt een soort van goedemor-
gen en hebt het idee dat je ook 
nog wordt verstaan.

Met Herman Broere maakte ik 
prachtige avondwandelingen en 
met Marco Bruijnes ging ik vorig 
jaar met de kano de plassen op, 
iets wat ik nooit eerder had ge-

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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daan, om al varend verwonderd 
te zijn over zo’n prachtige na-
tuur, zo dichtbij Den Haag. Wa-
tervogels die druk bezig zijn met 
het bouwen van nesten, je ruikt 
de wilde kamperfoelie en vooral, 
je ervaart de stilte….rust….

Het ‘Aarlanderveensch Goud’ 
smaakt heerlijk en bakkerij Van 
Leeuwen is een vertrouwd 
adres. De bakker zorgt er altijd 
voor dat ik nooit zonder een Aar-
landerveens krentenbrood de 
deur uitga. En ook in Den Haag 
zijn de mergpijpjes favoriet, of 
beter gezegd mergpijpen, want 
het is een aardig formaat. Wan-
neer er condoleances zijn, ik ben 
uitvaartverzorger, dan haal ik er 
ook graag de koekjes. En er blijkt 
ook nog een mevrouw te zijn die 
fantastische stroopwafels bakt.

Nico Groenewegen maakte mij 
attent op de zomerspelen en no-
digde mij uit toch vooral eens te 
komen kijken. Inmiddels ben ik 
jaarlijks wel op een van de dagen 
aanwezig en geniet ik mee van 
die heerlijke dorpse sfeer.

Als enthousiast zanger, muziek 
is mijn grote hobby, zong ik af-
gelopen december, samen met 
o.a. Marco, Lisette Kokje en 

Hanny Broere, mee in het koor 
tijdens het kerstconcert van 
DSS in een stampvolle Petrus en 
Pauluskerk. Gelukkig duurt kerst 
nog even, maar ik hoop opnieuw 
van de partij te kunnen zijn, want 
een uitnodiging om dit jaar weer 
mee te zingen kwam al binnen.

Aarlanderveen; ook als ik er 
niet ‘woon’, kom ik er graag om 
vrienden te bezoeken, kaas te 
halen of een bezoekje aan de 
bakker te brengen en af en toe 
kerk ik er. En ik sluit niet uit dat ik 
van gastinwoner, ook nog eens 
inwoner wordt. Kortom, u, je, 
neemt het mij vast niet kwalijk 
als ik soms, in alle bescheiden-
heid, spreek over ‘mijn’ dorp.

Jan Willem Engelen

Wat een prachtig dorp.....
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Canceling i.v.m. CORONAVIRUS

Als gevolg van de ontwikkelin-
gen van en de overheidsmaatre-
gelen met betrekking tot de uit-
braak van het coronavirus heeft 
het Oranje comite besloten om 
op Koningsdag 27 april geen acti-
viteiten te organiseren. Ook de, 
in de vorige Belangenaar, aan-
gekondigde Playback show gaat 
niet door.

Of de samenkomst voor de do-
denherdenking doorgang kan 
vinden en in welke vorm is nog 
onduidelijk en onzeker. We heb-
ben hierover besloten om ons te 
conformeren aan het protocol 
van het Nationaal Comite 4 en 5 
mei.  

Wij willen u hierbij vragen om 
op 4 mei tussen 18.00 uur en 
zonsondergang (ca. 21.10 uur) 
de vlaggen halfstok te hangen 

ter nagedachtenis aan de oor-
logsslachtoffers.	De	klok	van	de	
Nederlandse Hervormde Kerk 
zal geluid worden van 19.50 tot 
20.00 uur waarna de 2 minuten 
stilte in acht genomen wordt.

De geplande Liberty-tour op 5 
mei, met oude legervoertuigen 
door ons dorp Aarlanderveen 
en de gehele gemeente, is ook 
afgelast.

Mochten er zich bijzondere ont-
wikkelingen voordoen dan infor-
meren wij u hierover via onze 
website (hetoranjecomite.nl) en 
facebookpagina.   

Alvast bedankt voor uw begrip 
hiervoor.

Met vriendelijke groet,
Het Oranje comité

Bericht van het Oranje comite

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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75 jaar vrijheid!

75 jaar vrijheid! Wie kan zich de 
oorlog nog herinneren? Hoe be-
leef jij de vrijheid, terwijl we nu 
door corona meer binnen/thuis 
moeten blijven?

Op 4 mei herdenken we de oor-
logsslachtoffers	en	op	5	mei	vie-
ren we, dat we in Nederland al 
75 jaar in vrijheid mogen leven. 
Hoewel er met het huidige Co-
ronavirus veel zorgen zijn en er 
voorlopig geen samenkomsten 
mogen zijn, willen we toch graag 
aandacht geven aan 75 jaar vrij-
heid!

Zo zijn we op zoek naar men-
sen die de oorlog nog zelf mee 
hebben gemaakt, naar verhalen 
over Aarlanderveen in oorlogs-
jaren en over 75 jaar bevrijding. 
Ben of ken jij iemand uit Aarlan-
derveen die hier iets over kan 
vertellen, of heb jij een verhaal 
of gedicht over de oorlog of juist 
over vrijheid? Stuur ons je bijdra-
ge of een berichtje. Redactie@
bvaarlanderveen.nl
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Nieuws van DSS

Activiteiten DSS en Dorpshuis 
Aarlanderveen in tijden van co-
rona-uitbraak.

Nu de regering alle bijeenkom-
sten tot 1 juni verboden heeft, 
zal dit ook invloed hebben op 
de optredens en activiteiten van 
DSS en het Dorpshuis. In ieder 
geval komen alle bijeenkomsten 
in het Dorpshuis (zowel de repe-
tities van DSS als activiteiten van 
anderen zoals Samen Eten en 
de toneelvereniging) tot die da-
tum te vervallen. Datzelfde geldt 
voor alle geplande optredens en 
concerten van de muziekvereni-
ging	 tot	 die	 datum.	 Afhankelijk	
van de ontwikkelingen de ko-
mende tijd zal het zomeravond-
kaarten mogelijk wel doorgang 
vinden, maar niet eerder star-
ten dan half juni. De jaarlijkse 
rommel- en zomermarkt staat 
gepland voor 6 juni, maar het is 

nog niet duidelijk of deze door 
zal gaan. Het bestuur zal daar in 
de tweede helft van april een be-
sluit over moeten nemen.
 
Het ophalen van het oud papier 
gaat vooralsnog wel door vol-
gens het normale schema, maar 
er zal gewerkt worden met een 
kleinere ophaalploeg zodat het 
makkelijker is om onderling vol-
doende afstand te houden. Als 
aanbieder van oud papier merkt 
u hier normaal gesproken niets 
van, anders dan dat we wellicht 
iets later op de avond langs ko-
men.
 
Met vriendelijke groet,
Namens muziekvereniging DSS,
Mario Hijman

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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Dank je wel Teun

Beste Teun,
Voordat ik in Aarlanderveen 
kwam wonen, woonde ik op 
loopafstand van een super-
markt. Heel praktisch want op 
zaterdagochtend haalde ik daar 
vers gebakken broodjes. Toen 
ik naar Aarlanderveen 9 jaar 
geleden verhuisde, keek ik uit 
naar mijn nieuwe woonplek. Wel 
dacht ik dat het op loopafstand 
halen van verse broodjes, zou 
gaan missen. Hoe verkeerd had 
ik het! 

Het werd een vast ritueel voor 
me, zaterdagochtend naar bak-
ker van Leeuwen, en al kwam 
ik om half zeven, zelfs dan was 
de (achter) deur open. Ik heb 
heerlijk genoten van je broodjes, 
croissantjes (de lekkerste van 
de wereld volgens mij), de bo-
terkoek, de krentenbroden, alle 
gebakjes, de mergpijpjes, sau-
cijzen broodjes, Kerst- en Paas 
stollen, met Sinterklaas de anijs 
taaitaai en de vele verschillende 
koekjes en dan vooral het ver-
haal rondom de Jan Hagel ofwel 
de strontkoekjes. Je gastvrijheid 
zal ik niet vergeten, ik vond het 
prachtig nadat je me beter leer-
de kennen dat ik een rondlei-
ding achterin kreeg en een kijkje 
kreeg in jouw 'keuken'.

Ik kan me nog goed herinneren 
dat toen ik een keer een stuk 
later bij je langs kwam dan nor-
maal, je een zak met broodjes 
voor me apart had gehouden. 
Het liep die ochtend heel hard 
met de broodjes en je wilde niet 
dat ik zonder kwam te zitten. 
Waar maak je zoiets nog mee!

En als ik een keer niet kwam 
maakte je je zorgen of het wel 
goed met me ging. Gelukkig 
wel, maar heel soms  was ik he-
laas niet in de gelegenheid om 
broodjes bij je te halen. Wel jam-
mer was dat als ik zelf jarig was 
en op mijn werk wilde trakteren 
dat ik geen gebakjes bij je kon 
halen. Je was dan altijd op pad 
met	 de	 Postboot	 langs	 de	 fjor-
den van Noorwegen. Het zij je 
vergeven!

Teun, ik heb altijd genoten van 
je verhalen over vroeger, ik ga 
mijn wandelingetje naar je op 
zaterdagochtend missen en ik 
ga zeker al het lekkers dat je met 
heel veel bakkers liefde hebt ge-
maakt heel erg missen.

Maar de herinneringen, die blij-
ven voor altijd!

Dank je wel.
Groet, Bastiaan
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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
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Dank je wel Teun



22 April 2020

Dank je wel Teun

Mijn herinnering bestaat uit drie 
delen. De eerste, waarschijnlijk 
herkenbaar voor velen uit het 
dorp en daarbuiten, die bestaat 
uit de enorme klantvriendelijk-
heid van Bakker Teun en zijn 
vrouw en al het lekkers dat onze 
bakker maakt(e) : de beroemde 
enorme mergpijpen en de bij-
zonder lekkere petit-fours, de 
(bitter en gember)koekjes zo-
als ik die vroeger bij mijn oma 
ook kreeg, de overheerlijke sau- 

cijzenbroodjes en croissants en 
voor mij met stip op een gedeel-
de eerste plaats de appeltaart 
met heerlijk veel roomboter en 
het krentenbrood met echte 
amandelspijs (daar heb ik er ge-
lukkig nog een paar van in de 
vriezer :)

Ten tweede, dat je in dit mooie 
oude pandje terug in de tijd 
stapt(e) en dus ook niet met 
pin kunt betalen, maar dan 
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even naar de (zoals ik het noem 
t-shirt-) winkel verderop werd 
verwezen, om daar te pinnen.

Ten derde, dat vrijwel iedereen 
die ik voor het doorgeefstokje 
heb geïnterviewd (en dat zijn 
er inmiddels behoorlijk wat) de 
wens had dat Teun en zijn winkel 
het eeuwig leven zouden heb-
ben.

Helaas is dat niet zo, aan alles 
komt een eind, maar de herinne-
ringen zijn voor altijd!

Beste Teun, ontzettend be-
dankt, voor je hartelijkheid en je 
lekkers.

Nu lekker tijd om te genieten en 
tijd voor je vrouw en alles waar 
je verder van houdt.

Hartelijke groet,
Patricia de Sain-Innemee
(Hogedijk 4A; bakker Teun zei al-
tijd oh ja, dat huis van de oude 
mevrouw Verduijn)
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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

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



April 2020 25

Speeltuin nieuws

Helaas hebben wij in verband 
met het corona virus moeten 
besluiten dat de knutselmid-
dag, het paasontbijt en het 
Schaapscheerdersfeest niet 
door te laten gaan. Ook de Mo-
lenviergang wandeltocht gaat 
niet door.

Bestuur Buurt en Speeltuinver-
eniging Aarlanderveen. 

Jan Kempen, Henk Aartman, Mar-
ja Hoogeveen, Femke Koning en 
Brigitta Aartman.

Mijn herinnering is vooral een 
geur herinnering, want wij 
woonden vroeger aan de over-
kant van de sloot waar de bak-
kerij gelegen is en elke zaterdag-
ochtend vroeg de geur van vers 
gebakken brood, vooral wit-
brood, die geur is heerlijk.

Ook bakte de bakker vroeger 
speciaal voor ons gezin en an-
dere mensen in Aarlanderveen 
gerstebrood. Ook haalden wij 

zakken met gerstemeel om pap 
van te maken bij de bakker. Er 
zijn zoveel lekkere dingen die ik 
ga missen, vooral de borstplaat 
en suikerbeestjes die hij vroeger 
verkocht. Bakker, ik ga u zeker 
missen en wens u nog vele jaren 
in goede gezondheid om nog 
even van uw “pensioen” te ge-
nieten.

 Shirley Jasper-Veenswijk

Dank je wel Teun
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Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl

Kwaliteit in tapijt, vinyl, marmoleum,
gordijnen, vouwgordijnen, lamellen,

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063
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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

Het doorgeef stokje

Aan de trouwe lezers van ‘het 
doorgeef stokje’: 

Helaas heeft het corona virus 
ook hier zijn invloed op gehad. 
Omdat we slechts ‘het stokje’ 
willen doorgeven en zeker niet 
het virus hebben we besloten 

deze, en wellicht volgende edi-
ties, geen interviews af te nemen 
en dus geen ‘doorgeefstokje’ te 
plaatsen. Wij hopen met u dat 
dit snel weer mogelijk zal zijn.

De redactie.
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Oorspronkelijk aanzicht pas-
torie Gereformeerde kerk her-
steld

In mei 2016 kochten Marcel 
Verschoor en Nicole van Riet-
schoten het pand waarin jaren 
schoenmaker Sam Fousert ge-
vestigd was. Hun bedoeling was 
om het aanzicht van het pand 
te herstellen in oorspronkelijke 
staat, namelijk zoals het er uit-
zag toen het nog de pastorie 
was van de Gereformeerde kerk.
De tweede dag na aankoop 
stond de gemeente al gelijk op 
de stoep i.v.m. met het aanwezi-
ge asbest dat verwijderd moest 

worden. Om aan de sloop en het 
verbouwen te kunnen beginnen 
moesten ze bouwtekeningen 
kunnen overleggen van het ge-
kochte pand. Deze tekeningen 
bleken niet te bestaan en omdat 
de welstandscommissie met re-
ces zou gaan zou het opnieuw 
laten maken van deze tekenin-
gen een vertraging van vele 
maanden betekenen. Dus moest 
Nicole, die in het verleden wel 
eens wat technische tekeningen 
had gemaakt, met behulp van 
de meetkunsten van Marcel de 
bouwtekeningen maken van het 
pand. Op vrijdag kregen ze te ho-
ren dat de week er op de laatste 

Herstellen aanzicht Pastorie



April 2020 29

vergadering van de welstands-
commissie voor de bouwvak 
zou plaatsvinden. Nicole heeft 
het hele weekend achter de 
computer gezeten met maar 2 
uurtjes slaap per nacht om alles 
wat Marcel gemeten had, tot in 
de kleinste details in de tekening 
te verwerken. Daarna moest er 
nog een tekening gemaakt wor-
den van hoe het pand er na de 
verbouwing uit zou komen te 
zien. Gelukkig werd alles goed-
gekeurd en kon het slopen nu 
echt beginnen.

Van binnen hebben zij het huis 
gestript tot op de kale muren. 

Na het verwijderen van de vele 
lagen vloerbedekking, behang 
en jute moesten de houten 
spanten verstevigd worden en 
hebben ze de muren verstevigd 
door het plaatsen van houten 
frames. Het pand bestond of-
ficieel	 uit	 3	 verdiepingen,	 daar	
hebben ze 2 verdiepingen van 
gemaakt. Het slopen heeft on-
geveer 3 maanden geduurd en 
er kwamen wel 16 containers uit 
met sloopmateriaal. Veel van het 
hout hebben zij kunnen bewaren 
en uiteindelijk weer hergebruikt 
voor de bouw. Ook vonden zij 
bewerkte houten panelen onder 
de ramen in de woonkamer die 

Herstellen aanzicht Pastorie
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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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zij nu hergebruikt hebben in de 
badkamer en ook het badkamer-
meubel hebben ze bijvoorbeeld 
gemaakt van gerecycled hout 

waarvan vroeger de binnenwan-
den waren.

Na de sloop en het verstevigen 
van de constructie binnen in het 

huis, waren het dak en de dakka-
pellen aan de beurt. Precies toen 
het dak eraf was en met zeil was 
bedekt tegen eventuele regen, 
kwam er een storm. De wind 
veroorzaakte grote gaten in de 
zeilen en hierdoor hebben zij 
hun buren van de Dokter van der 
Windhof gelijk goed leren ken-
nen, want een aantal mannen 
van	dit	hofje	stonden	gelijk	klaar	
met hamers en schroeftollen om 
het dak op te gaan om alles weer 
vast te maken.

Omdat zij hun oude huis al ver-
kocht hadden woonden Marcel 
en Nicole vanaf de start van de 
sloop/verbouwing in het huis, 
elke keer werd er een andere ka-
mer gebruikt als leefruimte.

Een badkamer in huis was de 
eerste prioriteit, douchen deed 
Marcel de eerste 4 maanden tij-
dens de bouw op zijn werk en Ni-
cole kon gelukkig bij vrienden te-

Herstellen aanzicht Pastorie

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51   2461 GC  Ter Aar   Telefoon 0172 - 603787
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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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recht. Omdat er ook geen warm 
water en verwarming meer was 
en er ook geen dak meer op 
het huis zat, kochten zij aan de 
overkant bij Eikelenboom ther-
mo ondergoed. En werd er dus 
geslapen in: thermo ondergoed, 
joggingpak, onder 2 dekbed-
den met daarover een bouwzeil 
want het lekte toch wel door de 
zeilen heen. Naast het bed ston-
den kaplaarzen om te gebruiken 
bij een nachtelijk bezoek aan het 
toilet want door lekkage op het 
dak, lagen er plassen water op 
de vloer en die stroomden van 
de trap naar beneden richting 
het toilet.

Omdat Marcel en Nicole alle-

bei niet te beroerd zijn om alles 
aan te pakken, gingen ze zoveel 
mogelijk zelf aan de slag. Mar-
cel is docent handvaardigheid 
en kunstenaar en Nicole is ook 
kunstenaar en verantwoordelijk 
voor de communicatie van het 
opleidingsfonds van de metaal-
bewerking. Marcel’s neef is tim-
merman en heeft veel ervaring 
met renovaties dus die heeft 
met het grote werk geholpen. 
Hij heeft hun een hoop geleerd 
en ook zijn ze niet bang om ad-
vies in te winnen als ze het even 
niet zelf weten. Marcel’s vader 
is elektrotechnicus en die heeft 
de elektra tekeningen getekend 
maar het aanleggen hiervan is 
gedaan door Nicole, Marcel en 

Herstellen aanzicht Pastorie



34 April 2020

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
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zijn leerlingen van het techni-
sche VMBO waarop hij les geeft. 
Voor zijn leerlingen was dit een 
goede en leuke praktijkervaring. 
Nicole’s vader is installateur en 
die heeft de centrale verwar-
ming en waterleidingen uitge-
dacht en getekend. 

Binnen werden ook de vloeren 
verstevigd en de fundering her-
steld door nog extra in de hoek 
van de woning te heien om ver-
dere verzakking tegen te gaan. 
Buiten werd de gevel hersteld 
want bij sommige stukken muur 
kon je door de scheuren van bin-
nen naar buiten kijken.

Daarna gingen zij ruimte voor 
ruimte aan de slag met de ver-
bouwing en zorgden dat de 

ruimte die ze aan pakten ook 
echt helemaal klaar was voor-
dat ze naar de volgende gingen. 
Nu na bijna 4 jaar, is het werk 
binnen zo goed als klaar. Buiten 
moeten de laatste gevels nog 
gevoegd worden maar daarna 
kunnen ze aan de tuin beginnen. 
Ze willen voor het huis een hekje 
plaatsen net zoals vroeger stond 
voor de pastorie, waardoor het 
aangezicht weer wordt zoals in 
vroegere tijden.

Marcel en Nicole, bedankt voor 
de rondleiding door jullie huis 
en het verhaal overal achter, 
jullie hebben er iets heel moois 
van gemaakt en de tuin zal ook 
prachtig worden.

Shirley Jasper-Veenswijk

Herstellen aanzicht Pastorie
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Woordzoeker
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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: 

Bert Vitters, Anthony Coli en Kim Smeele                  0900- 88 44
	 :	E-mail via het contactformulier op Politie.nl
 Gemeente Alphen aan den Rijn              14 0172
   Huisarts, Dr. Ferdinand Oppenhuizen 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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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

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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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 - P. Pasmahof 3 - 0650126210
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.




