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Met Sint, Kerst en Nieuwjaar in zicht
Is dit alweer het laatste gedicht

De Sint heeft ons niet vergeten
Tijdens Sint Maarten is veel snoep gegeten

De vissers hadden weer veel aan de haak
Bij de Viergang is een lichtjesroute in de maak

Passie in de polder is zijn dagelijkse kost
Als je het verhaal leest van Ben van der Post

Met glasvezel meer digitale snelheid
Zo raken we ons contact met de buitenwereld niet kwijt

Wij wensen iedereen een mooie december maand!
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In deze Belangenaar o.a.

De uitslagen zijn binnen

Jaarlijkse 
viswedstrijd

Doet u mee?

Lichtjesroute

Leuk om te doen
Kerstmarkt in het  

Zwaluwnest

Oh kom er eens kijken
Sinterklaas in 

Aarlanderveen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Kerstmarkt Zwaluwnest 
 

Korteraarseweg 162, Ter Aar 
 

Vrijdag 8 december van 18:00 tot 21:00 
Zaterdag 9 december van 10:00 tot 16:00 

 
Gluhwein bij aankomst | Veel verkoopkramen 

Diverse koren | Leuke Workshops | Ponyrijden 
Speurtocht | Op de foto met de kerstman 

Verse erwten soep | Warme chocolade melk 
 

Gratis parkeren en entree! 
 

 
Voor meer informatie: Het Zwaluwnest, 0172-574722 of 

mail naar info@hetzwaluwnest.nl 
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Agenda

Vrijdag 7 december 
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20:00 uur.

Kerstmarkt bij het Zwaluwnest 
van 18 tot 21 uur. Meer 
informatie in deze Belangenaar.

Zaterdag 8 december
Kerstmarkt bij de Zwaluwnest 
van 10 tot 16 uur.

Maandag 10 december
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 20:00 uur.

Woensdag 12 december
Knutselmiddag in de speeltuin, 
we beginnen om 14.30 uur

Dinsdag 18 december
Kerstfeest met een lichtjesroute 
dat wordt uitgezet in de 
omgeving van de Viergang.
Start 18:30 uur vanaf het 
Dorpshuis

Vrijdag 21 December
Filmavond in de speeltuin. We 
starten om 18.30 uur

Klaverjassen bij S.V.A. in de 
kantine, aanvang 20 uur.

Zondag 23 december
DSS Kerkconcert 
R.K-kerk, Noordeinde 26
Aanvang 19:30 uur. Meer 
informatie in deze Belangenaar.

Maandag 24 december
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 20:00 uur.

Vrijdag 04 januari
“Samen Kokkerellen, Samen 
Smullen” in het Dorpshuis. 
Om 15:00 uur samen koken.
Om 17:30 uur gezamenlijk eten.

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

 

Z U I V E L T E C H N O L O G I E 

C. van ’t Riet 
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Maandag 07 januari
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 20:00 uur.

Vrijdag 11 januari
Klaverjas competitie Spinmill. 
Aanvang 20:00 uur.

Vrijdag 18 januari
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20:00 uur.

Oud papier ophalen
Woensdag 5 december
Woensdag 19 december
Woensdag 2 januari

Woensdag 16 januari

Bestuursvergadering
Bij het drukken van het blad was  
de datum nog niet bekend.

Redactievergadering
Woensdag 9 januari.

De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 19 
januari.

Inleveren kopij uiterlijk 
maandag 7 januari.

Agenda

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ 

T. VAN LEEUWEN 
WENST IEDEREEN 

EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 

2019 

Elke vrijdag is de winkel in ons kaaspakhuis geopend 
van 14.00 tot 20.00 uur. Of bestel uw kaas per email 
of telefonisch. Op vrijdagmiddag of –avond zullen 
wij uw bestelling thuisbezorgen!  

Van der Leeplein 8 – Aarlanderveen – 0172 573055 – info@kaasenkerstgeschenken.nl  

Hollandse kaas 
Buitenlandse kaasjes 

Kerst geschenken 
Cadeaubonnen 

  
Kaashandel D. Lok wenst u prettige Kerstdagen  

en een gezond en smaakvol 2019!  
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Achtermiddenweg 8  -  2445 AA  Aarlanderveen  - Telefoon (0172) 57 13 40
www.pretfort.nl

wensen u

Prett ige   Feestdagen   en   een
Gezond   en   Sport ief  2019

Manege  Pretfort  en 
 Ruitersportvereniging De Ziende 

RAAD 
DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS 

RAAD Rijn en Gouwestreek, A.J.M. van Noort, 
Beethovenlaan 25, 2421 TV Nieuwkoop, tel. (0172) 575559. 

Wenst u goede feestdagen en een perfect 2019 ! 

Familie van der Kooij en medewerkers  
wensen u Prettige feestdagen en een gezond 2019 

 

TRACTOR-LOONBEDRIJF 

L.A. VAN DOLDER 

Wenst u fijne feestdagen 
en een geslaagd 2019 ! 
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Van de redactie

Beste, trouwe lezers van de Be-
langenaar,

In onze december editie willen 
wij de kans niet voorbij laten 
gaan u en uw dierbaren hele 
fijne feestdagen en een mooie 
jaarwisseling te wensen! 

Een speciale dank gaat uit naar 
allen die ons de afgelopen jaren 
hebben voorzien van kopij, in-
formatie, prachtige verhalen en 
interessante agenda punten. We 

hopen deze samenwerking ook 
weer in 2019 te mogen voortzet-
ten.

Zonder u geen Belangenaar!

Met dankbare groet,
De redactie. 

(Binnenkort zullen wij de plan-
ning voor 2019 weer doorsturen 
via e-mail.)

H e t  K a n  A n d e r s ! ! !

Wenst u prettige feestdagen 
              en een fantastisch nieuwjaar!
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Tom in de buurt wenst u fijne 
feestdagen en een gelukkig 
2019.  
 
Wat wenst u voor 
Aarlanderveen? 
 
Laat het elkaar en ons weten: 

Bij de inloop: elke donderdag 13.00 - 
14.00 uur (huisarts van der Kooij). 
 
Via e-mail: team.baz@tomindebuurt.nl 
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Bericht van uw Huisarts

Kerstvakantie
De praktijk van dokter F.J.J van 
der Kooij is gesloten op donder-
dag 27 en vrijdag 28 december 
a.s.

De praktijk wordt op deze twee 
dagen 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 feestdagen 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 voor vrijdag 21 
december? De apotheek levert 
uw herhaalmedicatie ná twee 
werkdagen. 

Verder vragen wij nogmaals uw 
aandacht voor het volgende: 
Vanaf begin van dit jaar heeft de 
assistente dagelijks vanaf 15.00 
uur haar eigen spreekuur voor 

o.a. het meten van de bloed-
druk, het uitspuiten van de oren, 
het toedienen van injecties, het 
aanstippen van wratjes en het 
maken van een uitstrijkje. 

Wilt u hiervoor een afspraak ma-
ken?

Het is dus niet meer mogelijk om 
zonder afspraak in de ochtend 
hiervoor binnen te lopen.

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.

U kunt wél een herhaalrecept 
inspreken, keuzemogelijkheid 2.
Wij hopen hiermee te bereiken 
dat de wachttijd voor u vermin-
derd wordt en wij onze zorg kun-
nen waarborgen.

Frans van der Kooij en medewer-
kers
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Sinterklaas Intocht

Nadat Sinterklaas was opge-
haald bij de Rooms Katholie-
ke Kerk, bood de gymzaal een 
prachtige ruimte om het feest 
voort te zetten. Daar hadden de 
Pieten allerlei Piet oefeningen 
voor de kinderen uitgezet.

Als ouder was het geweldig om 
te zien hoe de kinderen enthou-

siast meededen en genoten.

Namens alle kinderen, dank je 
wel Sinterklaas en tot volgend 
jaar!

Geïnteresseerd in de foto's? 
stuur  een e-mail naar bastiaan_
vg@yahoo.com
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Sinterklaas Intocht
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 Wij wensen U warme kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar! 

 

Woning- en Projectinrichting 

Wenst u fijne feestdagen en een sfeervol 2019 ! 

Wij wensen u prettige kerstdagen en
    een gelukkig nieuwjaar

KaasBoerderij Luyben

WENST U PRETTIGE FEESTDAGEN  
EN EEN GELUKKIG 2019! 



December 2018 13

Speeltuin Nieuws

Op woensdag 12 december is er 
weer een knutselmiddag in de 
speeltuin van 14.30 tot 16.00 uur. 
Leden €2.00 en niet leden €2.50

Op vrijdag 21 december is er een 
filmavond van 18.30 tot 20.00 
uur. Leden €2.00 en niet leden 
€2.50 dit is met drinken en iets 
lekkers in de pauze. 

Hiervoor moet je jezelf opge-
ven via jeugdcommissie@speel-
tuinaarlanderveen.nl of via een 
berichtje aan Brigitta Aartman. 

Bij te weinig deelname gaat het 
niet door. Daar krijgt u dan be-
richt van.

Groetjes het kinderactiviteiten 
team

Op zondagavond 23 december 
geeft fanfare DSS haar jaarlijk-
se kerstconcert in de R.K. kerk, 
Noordeinde 26 te Aarlander-
veen. 
 
Tijdens dit concert wordt u al 
luisterend naar de warme klan-
ken van het orkest meegeno-
men in de kerstsfeer. Tijdens dit 
concert zullen ook onze jongste 
leden "stage" bij het orkest lo-
pen. Zij presenteren zich in het 
orkest maar ook voorafgaand 
aan het concert in verschillende 
kleine ensemble vormen. Het 

belooft een sfeervolle avond te 
worden!
 
Het concert begint om 19.00 uur 
maar vanaf 18.30 uur bent u van 
harte welkom om alvast te luis-
teren naar de ensembles en te 
genieten van een drankje en iets 
lekkers. Na afloop van het con-
cert bent u van harte welkom in 
het Dorpshuis in Aarlanderveen. 
 
Entree : E 7,50
Kinderen tot 12 jaar gratis. 
 
Tot ziens op ons concert!

Kerstconcert  DSS
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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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OLIEBOLLENACTIE 
TER AARSE 
VOETBALMEIDEN 
 

Met Pasen 2019 gaan de Ter Aarse voetbalmeiden meedoen aan 
een internationaal toernooi in Barcelona. Om het benodigde geld 
bij elkaar te krijgen gaan ze oliebollen bakken. De oliebollen 
worden door onszelf gebakken op 31 december, lekkerder en 
verser kan bijna niet. De oliebollen kunnen opgehaald worden in 
de kantine van TAVV of bij u thuisbezorgd worden. 

 

 De oliebollen 
worden in Ter Aar 
en Aarlanderveen 

gratis bij u 
thuisbezorgd 

 

1 oliebol kost € 1  
 6 bollen voor € 5 
10 bollen voor € 8 

met gratis 
poedersuiker 

5v  

 

Geef bij uw 
bestelling door 
met of zonder 

krenten/rozijnen. 

 

Met deze actie 
steunt u ook 
Zorgboerderij     

De Hoop 

 

[Er is plaats voor 
nog eentje!] 

 

Mail uw bestelling naar: 
oliebollenactie@gmail.com 

of bel: 
06 21973766 (Mariska)  
06 42402001 (Marjan) 

Facebook: Ter Aarse 
Voetbalmeiden 
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Uitslag van de jaarlijkse viswedstrijd

De jaarlijkse viswedstrijd van za-
terdag 3 november is een succes 
geweest!

24 vissers hadden zich inge-
schreven en er is matig tot goed 
vis gevangen. Er waren mooie 
prijzen te winnen waaronder 
geldprijzen, waardebonnen, en 
visspullen.

De wisselbeker gaat van Breda 
naar Bevekom en de vraag is wie 
de beker weer eens in Aarlander-
veen houdt.

De uitslagen:
 
1. Patrick Debusschere                 

Bevekom  (fr)                 
92 cm, Boezem  polder  
noord- zuideinde 

2. Thijs Wolvers                             
Nieuwe -wetering          
82 cm, Ringvaart  Nieuw-
koopse polder

3. Arnaud  Maye                            
Alphen aan den Rijn      
79 cm, Drooggemaakte 
polder westzijde van Aarlan-
derveen

4. Rens van der Berg                     
Aarlanderveen               
75 cm, Ringvaart Nieuw-
koopse polder

5. Peter Luyben                              
Nieuwkoop                     
75 cm, Voorwetering 

 
Iedereen bedankt voor de aanwe-
zigheid, en misschien tot volgend 
jaar!

Het bestuur
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Uitslag van de jaarlijkse viswedstrijd



18 December 2018

Sint Maarten
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Sint Maarten



20 December 2018

 
Namens fam. Kroon en medewerkers: 
Fijne kerstdagen en een bloemrijk 2019 

 

 

Wenst u prettige feestdagen 

en een gelukkig 2019 ! 

Uitvaartonderneming
Gea van der Hee

wenst u, 
én allen die u dierbaar zijn, 
bijzonder fijne feestdagen!
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Beste Aarlanderveners,

Op dinsdag 18 december vieren 
wij, met de leerlingen van De 
Viergang, het jaarlijkse kerst-
feest op een bijzondere manier. 
Er zal een lichtjesroute worden 
uitgezet in de omgeving van de 
school. Al lopende zullen de leer-
lingen en hun ouders het kerst-
verhaal gaan beleven. Om deze 
route extra sfeervol te maken, 
willen wij vragen aan de buurt-
bewoners (omgeving Jacob 
van Damstraat/ Kerkvaartsweg/
Maarten Bogaardhof/dokter van 
der Windhof) of zij deze avond 
hun voortuin en voorraam van 
sfeervolle verlichting willen 
voorzien. 

Tevens vindt u in deze Belange-
naar een kersthanger die jullie 
naar eigen inzicht kunnen ver-
sieren of een wens op kunnen 
schrijven.

Op 18 december is er een gezel-
lige bijeenkomst op het plein 

bij de muziektent, hier eindigen 
de leerlingen van De Viergang 
omstreeks 19:30 uur de lichtjes-
route, en zullen ze allemaal hun 
kersthanger in de bomen han-
gen. 
Het zou gezellig zijn als u allen 
deelneemt aan de lichtjesrou-
te, en ook uw kerstwens in de 
boom komt hangen.

De Muziektent zal worden aan-
gekleed in kerstsfeer, en er is 
voor iedereen warme chocomel 
met iets lekkers!

Gezellig als jullie komen,
Tot dan. 

De oudercommissie & leerkrach-
ten van De Viergang.
 
18:30 uur:
Start lichtjesroute vanaf het 
Dorpshuis

19:30 uur: 
Verzamelen bij de muziektent

Lichtjesroute
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School en Kerk dienst

Op zondag 7 oktober hebben 
we een school- en kerkdienst ge-
had die we samen met de werk-
groep, de kinderen en de on-
derwijzers van  Basisschool ‘De 
Viergang’ hebben  voorbereid.

Het thema was: 
‘Vriendschap door Dik en Dun’.

We hebben gelezen uit het Bij-
belboek Daniël.

Het verhaal is aan de kinderen 
verteld en een aantal wist te ver-
tellen over Daniël in de leeuwen-
kuil en zijn vrienden die in een 
oven in het vuur zaten.

Allemaal werden zij gered door 
God.

In de kerkdienst hebben we het 
gehad over Daniël die in een 
vreemd land moest gaan wonen, 
een vreemd land met een ande-
re taal, ander eten en andere ge-
woonten.

Wij dachten wel dat dat heel 
moeilijk zou zijn.

Daniël deed dit samen met zijn 
vrienden en met de steun van 
God, want zonder hun God, had-
den zij dit vast niet kunnen vol-
houden.
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De kinderen hebben met elkaar 
mooie liederen gezongen en ze 
hebben een sketch gespeeld 
met de titel: ‘God kijkt naar het 
hart’.

Soms doe je stoer, maar past dat 
wel bij jou of doe je maar alsof 
en verberg je daar je verdriet of 
verlegenheid, achter die grote 
mond?

Gelukkig kijkt God naar je hart en 
dat is maar goed ook, want als 
het aan ons zou liggen denken 
wij niet zoals God doet en ver-
oordelen wij die ander maar.

Op school heb ik fijne gesprek-
ken gevoerd in de klassen en 
hebben we gesproken over 
vriendschap en wat dat kan be-
tekenen. Help je elkaar als er wat 
aan de hand is en hoe ga je met 
elkaar om. 

Daar werd op school veel aan-
dacht aan geschonken en dat 
merkte je in de verhalen die we 
met elkaar deelden, het kwam 
er op neer dat je vriendelijk moet 
zijn en als je dat doet, kan je een 
arm om iemand heen slaan om 
te troosten.

Dan kan je zelfs als iemand niet 
je beste vriend of vriendin is, 
proberen te helpen als ze iets 
niet weten in de les op school. 

De conclusie is: dat iedereen erbij 
hoort, of je klein of groot bent, 
dik of dun, licht of donker, alle-
maal zijn wij kinderen van God, 
want: Hij kijkt naar het hart, niet 
naar de buitenkant, maar naar 
de binnenkant en dat zouden wij 
ook allemaal moeten doen!

Vriendschap door Dik en Dun, 
een mooi thema voor een school 
en kerkdienst en het was ook 
voor mij persoonlijk een leuke 
en goede ervaring en fijne con-
tacten met allen die dit hebben 
georganiseerd.

Mevr. J. (Joke) Pennewaard-Dui-
veman,

Ouderling-Kerkelijk Werker van 
de Gereformeerde Kerk.

School en Kerk dienst
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Het doorgeef stokje

Interview met Ben van der Post
door Patricia de Sain-Innemee

Ben begint met te zeggen dat 
het geen bla-bla stukje over het 
bedrijf mag worden want daar 
houdt hij niet van. Hij vraagt zich 
af of hij wel iets interessants te 
vertellen heeft, omdat de meeste 
mensen hem wel kennen. Maar 
als hij eenmaal begint met ver-
tellen komen de grappigste en 
ontroerendste verhalen….

Vertel eens iets over jezelf:
Ik ben geboren en getogen 

in Aarlanderveen. In 1981 ge-
trouwd met Joke en samen heb-
ben we drie kinderen op wie 
ik hartstikke trots ben. Brenda 
onze oudste (32) heeft HBO toe-
risme gedaan en werkt op Nij-
enrode (opleidingsinstituut te 
Breukelen) en organiseert daar 
bijeenkomsten voor bezoekers. 
Zij is ook Weddingplanner. Je-
roen (29) zit in het bedrijf. Dat is 
automatisch zo gegroeid en hij 
vond én vindt het ook leuk. De 
jongste Marjolein (25), bij velen 
bekend van de voetbal en van 
het jeugdbestuur, woont nog 
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Het doorgeef stokje

thuis. Ze is heel sportief en stu-
deert HBO verpleegkunde.
 
Hoe heb je Joke ontmoet?
We kwamen alle twee graag bij 
de KPJ (Katholieke Plattelands 
Jongeren) dat waren leuke bij-
eenkomsten met veel sport 
en dat eindigde altijd met een 
prijsuitreiking en feestavond. 
Zeg maar veel drank en gezellig-
heid. Daar heb ik Joke ontmoet. 
Ik was 20 en we hebben eerst 3 
jaar verkering gehad. Joke zat 
in het bestuur van de KPJ en ik 
in het sportbestuur. We hebben 
samen heel lang daar in het be-
stuur gezeten (circa 7/8 jaar).

Hoe was jouw jeugd?
Mijn jeugd was gevuld met 
school, sport en werken. Ik zat 
hier op de katholieke school en 
was, én ben, gek op sport. Hoe-
wel je dat nu niet meer kunt zien, 
was ik vroeger behoorlijk spor-
tief. Met de protestantse school 
hadden we altijd fikse sportont-
moetingen met voetbal en het 
slagbaltoernooi. Dat was echte 
sportieve strijd. Ik ben al heel 
vroeg op de voetbal gegaan. De 
heer Meijer was de voorzitter /
oprichter en tevens onderwij-
zer van de 4e/5e klas. Ik zat bij 
de eerste 4 jeugdleden. De club 

is formeel in 1966 opgericht en 
ik was toen 10 jaar. Het eerste 
elftal voetbalde bij Henk Visser 
in de polder. Eén van de weilan-
den heet daarom nog steeds het 
voetbalveld.

Op zondagmiddag 2 uur voetbal-
den we op het schoolplein. Elke 
week ging er wel ergens een 
raam kapot want het barstte er 
omheen van de ramen. Het was 
zelfs een keer zó erg dat de bal 
door twee ramen van de schuur 
van meester Meijer ging en ver-
volgens voor zijn keukendeur 
tot stiltand kwam. Elke middag 
uit school was er wel voetbal, 
maar ik mocht er niet heen want 
ik moest de koeien voeren. Daar 
kwam ik dan Henk tegen want 
die ging ze melken.

Mijn vader vond dat voetbal 
maar niets. Ik kwam nog wel 
eens met een blessure terug en 
dan was de enige vraag of ik er 
de volgende dag wel gewoon 
voor werk was. Toch ben ik door-
gegaan tot mijn 24e want ik was 
een voetballer in hart en nieren. 
Hoewel ik weinig talent had kon 
ik wel hard werken. Ik speelde op 
het middenveld dus heb zoveel 
mogelijk gelopen. Maar toen ik 5 
meniscusoperaties achter de rug 
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Het doorgeef stokje

had, ben ik er mee gestopt. Mijn 
pa werd het spuugzat en als ik 
door ging kon ik het bedrijf over-
nemen wel vergeten. Maar ik 
had deze tijd, ondanks alle bles-
sures, niet willen missen.

Waarin lijk je op je ouders?
Van mijn vader heb ik het harde 
werken en maar doorgaan. Ik 
ben een echte ‘douwer’ en als 
een ander niet wil douwen dan 
praat ik net zolang tot die ook 
gaat douwen. Maar je moet zelf 
wel meedoen. Mijn vader was 
enorm fanatiek en ik ben nog 
erger geworden. Hoewel.. die 
ging bij de zaak wonen en wij 
zijn bewust 300 meter verder 
gaan wonen, om er niet altijd te 
zijn en dan weer gelijk mee aan 
de slag te gaan. Maar nu woont 
mijn zoon weer bij de zaak. Voor 
hem is de zaak ook alles. 

Het sociale heb ik van mijn 
moeder. Vroeger had ik op de 
boerderij ooit een zwerfhond 
gevonden. Als het aan mijn va-
der had gelegen had die gelijk 
kunnen vertrekken. Wij hebben 
het beest te eten gegeven en hij 
moest van mij in de schuur. Maar 
in diezelfde schuur stonden ook 
de konijnenhokken. Nou je raadt 
het al… die waren de volgende 
dag allemaal leeg. Dus de hond 

had een hele goede nacht ge-
had, maar kon wel voorgoed 
vertrekken.

De diabetes heb ik helaas ook 
van de “Van Veen’s”, mijn moe-
derskant. Verder ben ik net als 
haar lang en groot, behoorlijk 
druk en een gezelligheidsdier. 
Mijn vader was klein en meer 
ingetogen. Een andere “ziekte” 
die ik heel erg van moeder heb 
overgenomen is klaverjassen. 
In de wintermaanden doe ik dat 
wel 2 tot 3 keer in de week. Zelf 
organiseren we dat één keer in 
de twee weken bij de voetbal. Zo 
sponsoren we ook de club nog 
een beetje extra. Ik bedoel naast 
de bedrijfssponsoring.  Als be-
drijf steunen we graag de goede 
dingen in het dorp.  Persoonlijk 
zou ik me nog wel meer voor 
de club willen inzetten maar ik 
wil de zaak nog niet in de steek 
laten. Als er iets met me zou ge-
beuren, moet alles helemaal top 
in orde zijn. Ik voel me enorm 
verantwoordelijk voor mijn men-
sen. Daar ben ik nu nog druk 
mee want ik wil het voor ieder-
een goed geregeld hebben. Ook 
daarin lijk ik op mijn ouders.

Hoe ben je in het bedrijf geko-
men?
Moeder zei altijd: als je kan le-
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ren moet je gaan leren. Maar 
aan de andere kant trok mijn 
vader met het bedrijf aan me. 
Hoewel ik wel goed kon leren 
ben ik naar de LTS in Alphen ge-
gaan en omdat dat zo goed ging 
kreeg ik daar uitgebreider on-
derwijs waardoor het een soort 
van Mulo-diploma werd. Ik was 
net 16 en kon verder studeren, 
maar moeder werd ziek en va-
der wilde me graag als machinist 
hebben. De toenmalige machi-
nist vertrok namelijk, dus vader 
kon me goed gebruiken. Later 
heb ik in de avonduren nog mijn 
middenstandsdiploma en lasdi-
ploma gehaald en nog 2 Engelse 
cursussen gedaan. Van die En-
gelse kennis is overigens nog 
maar weinig over.

Hoeveelste generatie Van der 
Post loonbedrijf ben jij?
De derde. En onze zoon is straks 
de vierde! Per 1 mei gaat de zeg-
genschap helemaal naar hem 
over en dat vind ik super. Mijn 
opa is met het bedrijf begonnen. 
Die heb ik nooit goed gekend 
omdat hij al met 61 overleed. Ik 
was toen zo’n 5 jaar oud. Opa 
had zes zonen en die hebben 
allemaal in het bedrijf gewerkt. 
Toen ging alles nog handmatig. 
Het enige werk waar je bij kon 
zitten was met paardrijden. Dat 

was het begin van het loonwerk. 
Met veel kinderen was dat een 
mooie kans. Mijn vader heeft als 
oudste zoon het bedrijf overge-
nomen. Hij is helaas twee jaar ge-
leden overleden. Die heeft alles 
meegemaakt van de paarden tot 
de moderne trekkers. Wij waren 
ook met 8 thuis, 6 jongens en 2 
meiden. Mijn moeder is al met 
43 jaar overleden. Ik was toen 17. 
De moeder van mijn moeder en 
haar nicht hadden nog een vrij-
gezelle dochter en die werd na 
een paar jaar voorgesteld als ‘ge-
zinsverzorgster’. Zo werd tante 
Co aan vader gekoppeld en zij 
zijn nog ruim 40 jaar gelukkig ge-
trouwd geweest. Zo’n anderhalf 
jaar daarvoor heeft Coby Groen 
in ‘t Woud (van het roerige nest) 
voor ons gezorgd. De gezinsver-
zorgsters moesten steeds roule-
ren, maar zij beviel zo goed dat 
ze in vaste dienst was gekomen.

Wat weten we nog niet van je? 
Ik zit nog in de buurtpreventie 
en in de begeleidingscommissie 
verkeersbewegingen.

Verder heb ik behoorlijk last van 
diabetes. Zes tenen ben ik kwijt 
en ik moet 4x daags spuiten. 
Vanaf mijn 38e heb ik dit al en in-
middels een veel minder goede 
conditie. Door mijn eigen zaak 



28 December 2018

16 Jaar 
 
 
 
 

Tel: 0172-579475 

Wij wensen iedereen 
kleurige feestdagen en een 

permanent goed jaar ! 

Kapsalon 

Frans Bunnik wenst u vanuit zijn rijdende winkel 

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

     �����
Team Autoservice Zwart wenst u goede 
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Speciaal voor inwoners van Aarlanderveen : Gratis haal en brengservice
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heb ik nooit goed opgepast met 
eten en drinken en goed geno-
ten van het leven maar ook wel 
behoorlijk roofbouw gepleegd. 
Het leven heeft nog steeds een 
9 voor mij. Ik geniet van het le-
ven, maar voor mijn gezondheid 
zou het beter zijn als ik een wat 
strakker leefpatroon zou hand-
haven en meer zou bewegen. 
Dat douwerige gaat vooral naar 
de zaak en de zaak en de zaak, 
gezondheid en andere zaken 
komen daarna. Dat is niet altijd 
goed voor mezelf en de mensen 
om me heen. Ik geloof niet dat 
dit ooit verandert en als je ouder 
wordt, wordt alles minder be-
halve je ‘bek’ dus daar red ik het 
nog een heel eind mee.

Waar ben je trots op?
Mijn vader zei ook altijd eerst de 
zaak en dan de zaak en dan de 
rest. Bij mij is dat minstens zo 
erg. Dus ja ik ben heel trots op 
ons familiebedrijf en dat er zo-
veel betrokkenheid is van de su-
perfijne groep medewerkers die 
we hebben. En natuurlijk op mijn 
vrouw. Zij doet ook heel veel in 
de zaak en het is echt fijn om het 
samen te doen. Ik ben ook su-
pertrots op mijn zoon en dat hij 
het bedrijf over wil nemen en op 
onze dochters want ze zijn me 

even lief en ze doen het allemaal 
heel goed.

Omschrijf Aarlanderveen in je 
eigen woorden:
Naar mijn weten een gezellig 
dorp en ik ben er trots op dat ik 
er woon.

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?
Dan zou ik het dorp dichtgooien 
voor al het grote verkeer, inclu-
sief onze grote trekkers. Tegelijk 
de 231 openen voor groot ver-
keer. En het belangrijkste, zor-
gen voor voldoende huisvesting 
voor onze jeugd, anders bloedt 
het dorp dood.

Wat mag er specifiek niet veran-
deren/wil je behouden:
De hoedanigheid van het dorp, 
de jeugd moet kunnen blijven 
om het samen gezellig te hou-
den en elkaar te blijven ontmoe-
ten.

Wat zul je nooit meer vergeten?
Het overlijden van Willem Ver-
weij, 2.5 jaar geleden. Hij was pas 
48 jaar, werkte 14 jaar voor ons 
en was als mijn broer. Op een 
kwaaie dag werd ik gebeld dat 

Het doorgeef stokje
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Kerstmarkt 
Korteraarseweg 162, Ter Aar 

 
Vrijdag 7 december van 15:00 tot 21:00 

Zaterdag 8 december van 10:00 tot 16:00 
 

Gluhwein bij aankomst | Veel verkoopkramen 
spulletjes en boeken/platen markt. 

Koorzang | knutselen/schminken/bakken met de 
kinderen! |  

Speurtocht | Op de foto met de Kerstman 
Verse erwten soep | Warme chocolade melk 

 
Lekker overdekt en warm bij de kachel! 

Gratis parkeren en entree! 
Er is nog plek om een kraampje te huren… 

 
Voor meer informatie: Het Zwaluwnest, 0172-574722 of 

mail naar info@hetzwaluwnest.nl 
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Willem een ongeluk had gehad. 
Hij had een gescheurde aorta en 
is direct door de uitvoerder naar 
de huisarts gebracht. Die zat 
maar 200 meter naast het werk 
waar ze toen bezig waren, maar 
er viel niets meer te redden. Toen 
was het aan mij om mededeling 
te doen naar zijn meisje. Dat was 
afschuwelijk. Daarna hebben we 
met elkaar in een enorme fijne 
samenwerking, vooral ook met 
zijn vrouw, zo goed mogelijk het 
afscheid verzorgt. Willem zijn 
werk was zijn leven. Daarom is 
hij ook op het werk opgebaard. 
Jeroen onze zoon heeft op Wil-
lem zijn shovel een draagbaar 
gemaakt. Zijn zonen hebben hun 
vader op deze shovel naar het 
Anker in Nieuwkoop gereden. 
Een hele stoet met onze witte 
bedrijfsauto’s er achter. Dat was 
heel indrukwekkend en intens 
verdrietig. Ik vind het nog steeds 
verschrikkelijk. Willem was zo 
begaan met zijn werk en veel 
meer dan een collega. Hij was 
altijd bereid te helpen en wilde 
zelfs recht tegenover de zaak 
gaan wonen, zo betrokken was 
hij. Willem was helemaal gek op 
die shovel en daarmee die grote 
balen in folie opladen. Zelfs in 
zijn vakantie was hij niet te be-
roerd om te helpen. Toen ik hem 
vroeg omdat we echt omhoog 

zaten is hij, na even thuis afstem-
men, in twee dagen 1000 balen 
aan het ruimen geweest en met 
alle plezier. Dat was Willem.

Je kreeg het doorgeefstokje 
met de vraag: Ben, je bent op 
en top baas, hebt het hartstikke 
druk en bent ook overal bij, van 
de voetbal tot het kaarten en de 
paascross, “Hoe doe je dat alle-
maal”?
Enthousiasme houdt me op de 
been en trekt me overal door-
heen en ik ben ontzettend fana-
tiek.

Verder probeer ik alles met een 
oprechte lach te doen en daar 
trek ik meestal de mensen wel 
door mee zodat ik het ook niet 
allemaal alleen hoef te doen.

Aan wie geef jij het stokje door 
en met welke vraag?
Aan Manouk Sloothaak. Ik waar-
deer haar fanatisme op het voet-
balveld en dat ze een duidelijke 
mening uitstraalt. Ze zit in de 
muziek, in de voetbal en heeft 
ook nog een heel bijzondere job 
in het agrarische. Hoe komt het 
dat je zo veelzijdig bent? 
 

Het doorgeef stokje
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Te koop 
Wij hebben 4 goede winterbanden op velg te koop voor tesamen           
€ 100,-. De maten: 185/60 R 15  88T en  drie winters gebruikt onder 
een Suzuki Swift. Wegens aanschaf van een andere auto zijn deze vier 
overcompleet geworden, dus een zacht prijsje.

Dick de Graaf,
Kerkvaartsweg 33
tel. 571282

Vooraankondiging van het Tentfeest van S.V.Aarlanderveen
“Hemelvaartsweekend”
Start op woensdagavond 29 mei  (!!) met een Nederlandse Top-Band!!
Donderdag 30 mei = Hemelvaartsdag = De familiedag met volleybal en 
kindervermaak
Vrijdag 31 mei = DJ’s en Rappers!!
Zaterdag 01 juni = De Ski Hut met diverse artiesten

Na vele jaren gaat het er nu van komen.
Vanaf 30 november 2018,  gaan wij het Zuideinde van Aarlanderveen 
verlaten. Ons nieuwe adres wordt: 
Aart en Wilma Sluis
Marsdiep 161, 
2401 XD Alphen aan de Rijn.
Telefoon.nr.  blijft ongewijzigd. 

We komen elkaar vast nog wel tegen, daar we in ons hart toch Aar-
landerveners blijven. Wij wensen iedereen alvast, Fijne Feestdagen en 
een fantastisch 2019 toe.

Hartelijke Groeten, Aart en Wilma Sluis.

Ingezonden Berichten
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Glasvezel
De bewoners van het buitengebied van Aarlanderveen kunnen zich 
aanmelden voor een glasvezelabonnement. Op 17 december 2018 is de 
deadline van de inschrijvingsprocedure en wordt bekend of minimaal 
50% van de bewoners in de buitengebieden van Alphen aan den Rijn 
+ Gouda + Lansingerland + Leiderdorp + Rotterdam + Waddinxveen + 
Zoeterwoude + Zuidplas een abonnement heeft afgesloten. Is dit het 
geval, dan wordt er in dit hele gebied glasvezel aangelegd.

    Reageer dus op tijd via:
     www.glasvezelbuitenaf.nl

Rectificatie
In de vorige Belangenaar heeft de Familie de Jong wonende in het 
Hofje van 't Riet zich geïntroduceerd. De tekst was echter niet hele-
maal juist. Hieronder alsnog de juiste.

Als u vanaf de Dorpsstraat het hofje opkomt ziet u gelijk aan uw rech-
terhand op de zijgevel de letters “Eben-Haëzer” staan. Deze spreuk 
of tekst betekent “Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen”. In de 
Bijbel kun je deze tekst vinden in 1 Samuel 7 vers 12. Wij bewoners van 
nr. 27 kregen deze tekst van onze kinderen bij ons 50-jarig huwelijk in 
2011. Op onze woning aan het Zuideinde stond deze ook al op de voor-
gevel. Op onze nieuwe stek prijkt deze tekst nu op de zijgevel. We zijn 
dankbaar dat we hier zijn komen wonen en vinden het wel jammer dat 
het niet de naam Hofje van ’t Riet heeft gekregen als een herinnering 
aan de familie die jarenlang aan vele inwoners van ons dorp werk ver-
schafte en bijgedragen heeft aan de leefbaarheid van ons mooie dorp. 
Fam de Jong.
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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

+   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 

 De coördinatoren
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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.



OUDSHOORN
www.toyota-oudshoorn.nl


