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Heeft u een leuk verhaal, kritische noot, mooie foto, 
een tekening of een gedicht?

We zouden het graag in de Belangenaar plaatsen.

Stuur uw kopij per email naar
redactie@bvaarlanderveen.nl

of doe het in de brievenbus bij een van de redactieleden. 
De adressen vindt u achterin de Belangenaar.
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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

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

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

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!

Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl
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Maandag 18 februari 
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 20:00 uur.

Vrijdag 22 februari
Klaverjas competitie Spinmill. 
Aanvang 20:00 uur.

Vrijdag 1 maart
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20:00 uur.
-
“Samen Kokkerellen, Samen 
Smullen” in het Dorpshuis. 
Om 15:00 uur samen koken.
Om 17:30 uur gezamenlijk eten.

Zaterdag 9 maart
Wensconcert DSS
Aanvang 20:00 uur
Studio Oosterman

Maandag 4 maart
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 20:00 uur.

Vrijdag 8 maart
Klaverjas competitie Spinmill. 
Aanvang 20:00 uur.

Woensdag 13 februari
Kindermiddag  in de speeltuin 
van 14:30 tot 16:00 uur. 

Vrijdag 15 maart
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20:00 uur.

Zaterdag 16 maart
Landelijke NLdoet dag met de 
Speeltuin. Start 09:00
Zie voor meer info deze 
Belangenaar
-
De Oldtimers; De gezusters 
Bloem op vakantie. Aanvang 
20:00 uur in het Dorpshuis. 

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 27 februai
Woensdag 13 maart

Redactievergadering
Woensdag 6 maart

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 16 maart
 
Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 4 maart

Agenda

Senioren in beweging
Elke vrijdag van 09:30 - 10:30

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen
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Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele, religieuze en 
eigentijdse uitvaarten en staan garant voor een verzorgde, 

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

Alphen aan den Rijn en de omliggende dorpen.

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

U KUNT ONS 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BEREIKEN: 
INFO@ENGELENENSPOOR.NL - WWW.ENGELENENSPOOR.NL

PRINS BERNHARDLAAN 4, 2405 VZ ALPHEN AAN DEN RIJN
(0172) 709 000
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Achttienkavels 7 
2421 LG  Nieuwkoop

T 0172 571152
F 0172 571286
E info@hka-nieuwkoop.nl

Nieuwkoop
De juiste man, met de juiste machine, op de juiste plek. Dat is ons streven. En daar 
zetten de 25 medewerkers van HKA-Nieuwkoop zich dagelijks voor in bij de opdracht-
gevers. HKA-Nieuwkoop biedt daarnaast een breed assortiment loonwerk- en grond-
verzetmachines voor de verhuur met of zonder onze bemanning. HKA-Nieuwkoop doet 
het ánders! Hoe? Dat vertellen we u graag in een persoonlijk gesprek.

LOONWERK - GRONDVERZET - MACHINEVERHUUR             HKA-NIEUWKOOP.NL

LOONWERK & GRONDVERZET
Maar dan zoals het hoort.

HKA-5002B.indd   1 31-03-15   09:27
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Nieuws van DSS

Wensconcert 9 maart
Op zaterdag 9 maart 2019 is 
het weer tijd voor het jaarlijkse 
wensconcert door fanfare ‘Door 
Samenwerking Sterk’. 

Dit concert is sinds jaar en dag 
een begrip in Aarlanderveen en 
omstreken. Een avond vol mooie 
verhalen ondersteunt door 
mooie muziek. 

Het programma bestaat uit wer-
ken die door het publiek zijn 
aangedragen. In de afgelopen 
weken heeft het orkest hard ge-
repeteerd op de wensen van de 
mensen. Dit jaar staan er weer 

mooie stukken op het program-
ma, variërend van pop- tot film-
muziek en van k l a s s i e k 
tot échte f a n f a -
r e m u -
ziek.

B e n t 
u be-
nieuwd? 
Kom dan op zaterdag 
9 maart 2019 om 20:00 
uur naar Studio Ooster-
man (Noordeinde 62, 
Aarlanderveen). 

Zien we u daar?



10 Februari 2019

         Voor al uw tuinonderhoud en aanleg

 Neem contact op, voor een vrijblijvende offerte.

  En maak gebruik van ons voordelige uurtarief!

          

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

_____________________________________________________

    Bloemen Kado Shop : De Blijde Wereld

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

  
         Noordeinde 11c Aarlanderveen / Tel: 0172-571909
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Speeltuin Nieuws

Ook dit jaar doet de speeltuin-
vereniging weer mee met de 
Jantje Beton collecte, dit is van 
25 februari t/m 9 maart. De helft 
van de opbrengst is voor onze 
speeltuinvereniging, geeft u ook 
weer aan de collectant? Alvast 
bedankt.

Op zaterdag 16 maart is er weer 
de landelijke NLdoet dag, in de 
speeltuin gaan wij deze dag de 
borders aanvullen en verhogen. 
Verder gaan we het clubgebouw 
van binnen en buiten weer he-
lemaal schoonmaken. We be-
ginnen om 09.00 uur met koffie 
en koek en stoppen om uiterlijk 
15.00 uur. Voor de lunch zorgen 
wij met soep en een broodje. 

Heeft u ook tijd en zin om te hel-
pen, mag ook een gedeelte van 
de dag hoor, geef u dan even op 
via secretaris@speeltuinaarlan-
derveen.nl

13 april is er weer het jaarlijkse 
schaapscheerdersfeest. Al jaren 
staan Piet Verdonk en Nel Veens-
wijk met hun schilderijen in het 
clubgebouw. Nu lijkt het ons 
leuk als er meer mensen iets ko-
men laten zien. Heeft u ook een 
leuke hobby of verzameling en 
lijkt het u leuk om die met ons te 
delen op deze dag  laat het ons 
weten via secretaris@speeltui-
naarlanderveen.nl  en wij zorgen 
dat er een tafel voor u klaar staat 
in het clubgebouw. 

Nu nog een paar data om alvast 
te noteren in uw agenda zodat 
uw kind erbij kan zijn: 
Paasontbijt 20 april 
Tentenkamp op 21/22 juni voor 
groep 1, 2 en 3 en 28/29 juni voor 
groep 4 t/m 8

Groeten van het activiteitenteam
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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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Open dag bij De Viergang

6 maart: open dag bij Basis-
school De Viergang in Aarlan-
derveen.

‘Samen Uniek’

Aan de rand van het dorp Aar-
landerveen staat basisschool De 
Viergang: bent u weleens binnen 
geweest? Op woensdag 6 maart 
aanstaande krijgt u de kans! 
Tussen 8.45 en 11.30 uur staan 
de deuren van de school aan de 
Jacob van Damstraat open voor 
geïnteresseerde ouders die bij 
ons binnen willen kijken! Komt u 
kijken bij onze fijne, kleine en vei-
lige dorpsschool, waar we staan 
voor goed, eigentijds onderwijs?  
‘Onze gemoedelijke school 
werkt op een heel bijzondere 
manier. We werken in gecombi-
neerde groepen en alle lokalen 
staan in open verbinding met 
elkaar. De hele school is in één 
oogopslag te overzien. Tijdens 
de werkmomenten hebben de 

kinderen geen vaste plek, maar 
zogenaamde flexplekken. Ze 
werken in verschillende ruimtes 
en op verschillende plekken en 
mogen daar hun eigen keuzes 
in maken. De kinderen kunnen 
in eigen tempo, zelfstandig wer-
ken. Dit biedt de kinderen veel 
mogelijkheden om samen, maar 
ook op hun eigen niveau te wer-
ken en zo van en met elkaar te 
leren. De leerkrachten kunnen 
hierdoor de kinderen op maat 
begeleiden, of je nu meer uitda-
ging nodig hebt, of juist meer 
ondersteuning. Op onze school 
is daar veel ruimte voor, zo bie-
den wij eigentijds onderwijs!’

U kunt deze ochtend kennis 
maken met onze basisschool. 
Daarnaast kunnen wij u meer in-
formatie geven over de peuter-
groep en het kinderdagverblijf 
van De Molenkiek. De Viergang 
biedt namelijk al deze faciliteiten 
onder 1 dak!

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

bij een overlijden bén ik er voor u

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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Door deze ochtend binnen te 
lopen, kunt u zich laten infor-
meren over en kijken naar onze 
werkwijze en onderwijsorgani-
satie. Vanaf 8.45 uur kunt u mee-
draaien in een van onze groe-
pen, om 9.30 en 10.30 uur wordt 
er algemene informatie gegeven 
over de school: waar staan wij 
voor, wat hebben wij te bieden 
en hoe doen wij dat? 

Schrijf het dus nu alvast in uw 
agenda: woensdag 6 maart, tus-
sen 8.45 en 11.30 uur. Voor ou-

ders die onze school graag leren 
kennen!

Mocht deze datum niet uitko-
men, neemt u dan gerust con-
tact op voor een alternatief mo-
ment.

U bent van harte welkom, wij ont-
vangen u graag!

Basisschool De Viergang 
Jacob van Damstraat 24 
Voor meer informatie: 0172 
574173 (Annet Kramer)

Open dag bij De Viergang
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Wanneer mensen afscheid moeten nemen,  

overheerst het gemis. Tegelijkertijd dringen zich  

vragen op over de afwikkeling van de nalaten- 

schap. Testament, verklaring van erfrecht, erf- 

belasting: het zijn woorden die zich lastig laten  

rijmen met het verdriet. Kroes en Partners geeft  

ze daarom graag een betekenis, het liefst nog  

voordat ze een eigen leven gaan leiden. Ieder  

overlijden komt te vroeg. Regel het daarom op tijd!

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

overlijden
komt
altijd te 
vroeg
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Interview met Hans van der 
Voorn door Patricia de Sain-Inne-
mee

Hans begint met te zeggen “pet-
je af voor wat we allemaal doen 
voor De Belangenaar en dat hij 
nooit had verwacht te worden 
gevraagd voor deze rubriek en 
best een beetje nerveus is”. Dat 
viel uiteindelijk reuze mee: het 
werd een gezellig gesprek met 
een super trotse vader en opa 
met op de achtergrond gezelli-
ge muziek van Disco Henkie.

Vertel eens iets over jezelf:
Ik ben op 3 oktober 1955 gebo-
ren in Korteraar, samen met 
mijn tweelingbroer Leo. Ik was 
de jongste van de tweeling. 
We waren thuis met zeventien 
broers en zussen. Vijf van de 
eerste moeder, die in 1937 stierf 
aan trombose in het achterhuis 
van dorpstimmerman Arkeste-
ijn aan de Dorpsstraat 5, en nog 
twaalf van de tweede moeder, 
mijn moeder. Inmiddels zijn de 
meesten helaas al op veel te jon-
ge leeftijd overleden. Naast mij 

Het doorgeef stokje, Hans vd Voorn
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zijn er op dit moment nog maar 
twee broers en één zus in leven. 
Ik ben dus heel dankbaar dat ik 
nog leef en gezond mijn pensi-
oen heb gehaald.

Hoe was jouw jeugd?
Mijn vader heeft jaren in Aarlan-
derveen gewoond met zijn eer-
ste vrouw en daarna met mijn 
moeder, dus ik heb van jongs 
af aan al binding met het dorp. 
Korteraar viel tevens onder het 
bereik van de Katholieke kerk 
van Aarlanderveen, 
dus hier zaten we ook 
op de Mariaschool. Op 
mijn dertiende kwam 
ik van de basisschool af 
en heb toen samen met 
mijn tweelingbroer Leo 
de boerderij van mijn 
vader, die toen inmid-
dels 66 was, langzamer-
hand overgenomen. 
We hadden twee-en-
twintig melkkoeien 
en deden alles met de 
hand. Naast het werk 
op de boerderij deed ik 
seizoenswerk bij bedrij-
ven uit de buurt en reed 
uiteindelijk melkbussen 
naar de melkfabriek. 
Omstreeks 1980 zijn we 
gestopt met melken 
want toen verdwenen 

de melkbussen. Alles moest per 
tank verzameld worden en aan-
gezien dat een enorme inves-
tering is, voor zo’n klein aantal 
koeien dat wij hadden, hebben 
mijn broer en ik besloten om dik-
billen te gaan fokken. Dat was 
een mooie tijd. 

Het ergste dat mij overkwam is 
dat mijn tweelingbroer in 1996 
is overleden op 41-jarige leeftijd. 
Ik mis hem nog elke dag. Hans 
schiet vol en vertelt daarna ver-

Het doorgeef stokje, Hans Voorn
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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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der. Toen mijn broer overleed 
ben ik vrijwel direct noodge-
dwongen met de koeien ge-
stopt. Ik zeg wel eens: ‘vroeger 
stonden de koeien vast en liep 
de boer los, maar nu lopen de 
koeien los en staat de boer vast’. 
Het is allemaal zo ingewikkeld en 
duur geworden met al die regels. 
Ik hou meer van het ouderwetse 
boerenbedrijf.  

Sinds wanneer woon je in Aar-
landerveen?
Sinds 1986 woon ik in het dorp. 
Ergens in 1984 was ik bij Niek 
de Jong (de opa van Miranda 
die een paar edities eerder het 
stokje doorgaf red.) de koeien 
aan het scheren en die vertelde 
dat er voor een mooi bedrag een 
vervallen woning te koop stond 
aan de Dorpsstraat. Ik was toen 
een jaar getrouwd. Samen met 
mijn tweelingbroer hebben we 
die woning gesloopt en hebben 
we met hulp van de aannemer, 
waar ik ook nog een aantal jaar 
voor heb gewerkt, een nieuw 
huis gebouwd. 

Hoe ziet nu je dag eruit?
Sinds 2 jaar ben ik met pensioen 
en dat bevalt mij uitstekend. Ik 
ben daarentegen nog steeds zo 
druk als een klein baasje. Meest-
al sta ik vroeg op en dan eerst 

naar de schapen. Voeren, ’s win-
ters de hokken schoonmaken en 
dan kijken wat de dag brengt. 
In de zomer maaien en wiersen 
met mijn Ford-tractor. Vaak ga 
ik allerlei klusjes doen. Geregeld 
ga ik voor bijvoorbeeld de kerk 
een graf delven, of voor iemand 
een beetje zand of grond halen. 
Ik ben veel op pad met mijn Ford 
en dat maakt mij blij. 

De Ford staat nu in het schuurtje 
bij mijn nieuwe huis en daar past 
die precies in. Mijn dochter Linda 
heeft in 2015 met haar man mijn 
huis aan de Dorpsstraat gekocht 
en daar ga ik elke dag even langs. 

Ik kook elke dag voor mezelf. 
In het weekend doe ik lekker 
makkelijk. Dan zet ik de frituur-
pan aan of maak ik soep. In huis 
doe ik ook alles zelf, van de wc 
schoonmaken tot de ramen lap-
pen. Het moet er toch netjes uit-
zien. Soms ben ik nog erger dan 
een wijf. En dan volgt een scha-
terende lach. En als er wat is, is 
mijn dochter gelukkig altijd nog 
in de buurt.

Hoe is het met de liefde?
Sinds de scheiding ben ik alleen 
en dat bevalt mij prima. Ik heb 
een geweldige dochter, schoon-
zoon en sinds juli afgelopen jaar 

Het doorgeef stokje, Hans vd Voorn
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Zuideinde 81 2445 AT Aarlanderveen
Tel: 0172-573205 / 06-28053060

Voor al uw dagelijkse boodschappen,
de rijdende winkel in Aarlanderveen

Frans Bunnik
Maandag - woensdag - en vrijdagmiddag
van 14:30 tot 15:45 uur bij de R.K. Kerk
van 16:00 tot 17:00 uur in het centrum

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063

De vakmensen voor al uw
installaties van water, gas
sanitair, dak- en zinkwerk.
Maar ook complete instal-
laties van woonhuizen en 
natuurlijk ook aanleg en 
onderhoud van CV instal-
laties.

Voor informatie:
gebr.hoogervorst@hotmail.nl
06-55162893 / 06-55817334
www.gebr-hoogervorst.nl
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een machtig kereltje van een 
kleinzoon die vernoemd is naar 
mijn tweelingbroer, dus ik heb 
liefde in overvloed. Toen mijn 
tweelingbroer overleden was 
(Linda was toen net zeven) en 
zij me huilend hoorde zeggen 
‘Nu ben ik Leo kwijt’, reageerde 
Linda met ‘daar ben ik voor in de 
plaats gekomen’. Zo bijzonder, 
zij, en mijn kleinzoon, zijn echt 
mijn alles. 

Waarin lijk je op je ouders?
Mijn vader zei altijd ‘zorg dat je 
voor jezelf kan zorgen’, dus wer-
ken voor je geld. Dat hebben we 
allemaal gedaan, waardoor we 
allemaal goed terecht zijn geko-
men. De zeven broers hadden 
net als mijn vader ook allemaal 
vee naast hun fulltime baan. Ik 
heb van mijn vader veel geleerd 
op het gebied van het boeren-
leven. Ook de gezelligheid op-
zoeken heb ik van mijn vader. 
Qua uiterlijk lijk ik meer op mijn 
moeder. Ik had het goed thuis. 
Toen ik net getrouwd was heb ik 
nog wel eens gedacht ‘waar ben 
ik toch aan begonnen’, want ik 
was gewend om met veel men-
sen aan tafel te zitten en toen 
zaten we opeens maar met zijn 
tweeën. 

Wat zijn je hobby’s? 
Mijn schapen natuurlijk. Ik had er 
de laatste jaren omstreeks twin-
tig maar nu het stuk land aan het 
Noordeinde niet meer in de fami-
lie is, is dit aantal teruggebracht 
naar zo’n tien stuks. Alle bees-
ten vind ik leuk, die zijn altijd blij 
om je te zien. Je bouwt echt een 
band met ze op. Als ze bijvoor-
beeld aan het vechten zijn en ik 
geef één gil, dan kijken ze naar 
me en houden ze gelijk op. 

De gezelligheid opzoeken is 
een andere hobby van mij. Het 
schuurtje dat ik had op het 
Noordeinde is helaas weg, daar 
kwam men toch gemakkelijker 
aangezien dat aan de doorgaan-
de weg zat, maar nu staat er een 
keet bij Kees van Woudenberg 
wat nu het ‘vluchtadres’ is ge-
worden voor vrijgezelle man-
nen en mannen die even bij hun 
vrouw weg willen zijn. Daar mag 
ik graag op zaterdag een biertje 
drinken met de mensen die dan 
spontaan langskomen. Dat le-
vert mooie verhalen op, maar die 
zijn niet allemaal even geschikt 
voor hier. Verder mag ik graag 
lekker rommelen bij mijn oude 
huis. Als het weer het toelaat rij 
ik ook graag nog een rondje op 
mijn Ford. 

Het doorgeef stokje, Hans vd Voorn
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Omschrijf Aarlanderveen in je 
eigen woorden:
Een mooi boerendorp, waar ik 
nooit meer uit weg zou willen. 

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen’. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?
Dat er net zoals vroeger wat 
meer winkeltjes in het dorp zou-
den zijn. En een opvolger voor 
Teun vinden. Hij heeft al ge-
vraagd of mijn kleinzoon daar in 
de leer kan, maar als dat kereltje 
mijn genen heeft wordt dat he-
laas helemaal niets. 

Vroeger trouwden ze allemaal 
met elkaar en hield je rekening 
met elkaar. Ik vind dat men-
sen zich moeten aanpassen of 

anders beter weg kunnen blij-
ven. Verder zie ik in mijn straat 
vooral mensen komen wonen 
die geen binding met Aarlander-
veen hebben, laten we dus eerst 
eens de bestaande woningen 
goed inzetten voordat we gaan 
bouwen. Het beste zou zijn de 
huizen voor Aarlanderveners te 
houden. De interviewster heeft 
maar even wijselijk haar mond 
gehouden….

Wat mag er specifiek niet veran-
deren/wil je behouden:
Dat iedereen nog bij elkaar komt, 
het ons kent ons, een hecht 
dorpje. Als er gebouwd moet 
worden, dan in de dorpskern. 
Het Noordeinde en Zuideinde 
dienen te blijven zoals ze zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het doorgeef stokje, Hans vd Voorn
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Waar ben je trots op?
Dat ik melk heb gereden 
en dat ik boer ben ge-
weest. Hoe alles zo afge-
lopen is, dat het goed met 
me gaat. Ik kan me voor-
stellen dat mensen soms 
knettergek worden, het 
gaat allemaal steeds har-
der. Er is de laatste tijd zo-
veel veranderd. Ik ben blij 
dat ik lekker gezond met 
pensioen ben gegaan en 
ik heb een goddelijk leven 
zo. Ik ben God dankbaar en ben 
een gelukkig mens. Helemaal blij 
met mijn beestjes, dat was al zo 
toen ik een jochie van vier jaar 
was (Hans laat vol trots de foto’s 
zien) en ben nu nog gek op die 
beestjes.

Wat zul je nooit meer vergeten?
De geboorte van mijn dochter en 
het allermooiste dat die kleine 
jongen geboren is, zeker nadat 
mijn dochter Linda eerst zo ziek 
is geweest. Ik ben zo dankbaar 
dat ze die klereziekte (darmkan-
ker) overleefd heeft. Dat ik dit 
nog mee mag maken. Ik ben een 
hele trotse opa en vader.

Je kreeg het doorgeefstokje 
met de vraag: Hans, je weet al-
tijd zo goed hoe het allemaal 

moet. Waar haal je al die wijs-
heid vandaan?
Wijsheid komt met de jaren. Mijn 
vader was al op leeftijd toen ik 
werd geboren, van hem heb ik 
veel geleerd evenals van mijn 
oudere broers. Zoals mijn broer 
Wim altijd zegt: ‘Van een boer in 
oude kleren is meer te leren dan 
van gediplomeerde hoge heren’. 

Aan wie geef jij het stokje door 
en met welke vraag?
Aan Marc Rodenburg. Hij repa-
reert onder andere landbouw-
voertuigen. Als ik bij hem langs 
ga zie ik wel eens zo’n enorme 
trekker uit elkaar liggen en vraag 
me dan altijd af hoe hij zo’n ding 
dan weer in elkaar krijgt met al 
die elektronica van tegenwoor-
dig.

Het doorgeef stokje, Hans vd Voorn
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TRACTOR-LOONBEDRIJF
L.A. VAN DOLDER

Takkenversnipperaar.
Onderhoud en maaien van sportvelden.
Handel in zwarte grond, zand en grind.

Dorpsstraat 94
2445 AP Aarlanderveen

Tel.: 0172-57 1608
Mob.: 06-204 379 73



Februari 2019 27

We hebben 2 lieve haantjes gekregen en zoeken een nieuwe plek voor 
ze om lekker te kunnen scharrelen. Ze zijn van het ras 'zijdehoender' 
dat bekent staat om het handtamme gedrag. Ze zijn makkelijk in de 
tuin te houden en vallen op door het bijzondere verenpatroon.

(Recent zijn ze zelfs aan de collectie van Avifauna toegevoegd).

Beide geboren op 24/8.
1x Parelgrijs
1x Koekkoek siamees

Heeft u interesse? Neem even contact op en/of kom even kennisma-
ken.

Vincent Hoekveld
Zuideinde 2
06-14974976

Ingezonden Berichten
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Woord zoeker
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 Belangrijke gegevens

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

 De coördinatoren

+   Politie, als er geen haast mee gemoeid is... 0900- 88 44
N  Wijkagent, Gretha van der Velde & Bert Vitters 0900- 88 44
:	gretha.van.der.velde@politie.nl
:	bert.vitters@politie.nl
 Gemeente Alphen aan den Rijn              14 0172
   Huisarts, Dr. Frans van der Kooij. 0172- 57 1308
  Huisartsdienst, 
 ´s avonds, ´s nachts en in het weekend.  0900- 51 380 39
  Tom in de buurt, voor zorg en welzijn vragen  088-9004567
:	info@tomindebuurt.nl 
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Colofon

BESTUUR 
Herman de Jong   Voorzitter - Noordeinde 3 - 0641859887
Annette Hijman-Smit Secretaris - Dorpsstraat 111 - 573546
- vacature -  Penningmeester
B. Zonneveld  Research en speciale projecten - 0610893839
Rob Groenestein  IT - Noordeinde 9d - 0653279375
Jordi Wijfje   Woonbeleid - Dokter v/d Windhof 34 - 0613634164
Frank van der Salm Wijkbeheer - Stationsweg 6a - 0654955388

REDACTIE
Patricia De Sain - Innemee Redactielid - Hogedijk 4a - 0630135423
Vincent Hoekveld  Redactielid - Zuideinde 2 - 0614974976
Shirley Jasper-Veenswijk  Redactielid - Dokter v/d Windhof 6 - 572592
Bastiaan van Gils   Opmaak & Vormgeving - P. Pasmahof 3 - 495121
Dick de Graaf  Distributie - Kerkvaartsweg 33 - 571282

Bankrekening:
NL27RABO0101395221 t.n.v. Belangenvereniging Aarlanderveen
www.bvaarlanderveen.nl

E-mail - bestuur
bestuur@bvaarlanderveen.nl
wijkbeheer@bvaarlanderveen.nl
Email - Redactie
redactie@bvaarlanderveen.nl

Postadres:
Secretariaat B.V.A. /
Redactie De Belangenaar
Dorpsstraat 53A,
2445 AK Aarlanderveen 

De bestuursvergaderingen van de Belangenvereniging zijn altijd openbaar. 
Wij vragen echter wel of u uw bezoek vooraf wilt melden bij het bestuur.

Kopij - Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst. De redactie be-
houdt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten en/of aan te 
passen en eventueel te weigeren. De Belangenvereniging Aarlanderveen en 
de redactie zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvol-
ledigheden van de informatie in de Belangenaar.

De Belangenaar is een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen 
en wordt 11 keer per jaar thuis bezorgd bij elk lid van de Vereniging. Het lid-
maatschap, inclusief stemrecht,  kost 3 euro per persoon (boven de 18 jaar) 
per jaar. U kunt lid worden door het lidmaatschap formulier  aan te vragen 
per e-mail bij penningmeester@bvaarlanderveen.nl 
Wij stellen het op prijs als we gebruik kunnen maken van een jaarlijkse au-
tomatische incasso van uw bankrekening.
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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




