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De Brandweer wordt pas geëerd
Als het aan den lijve deert

DSS Kerstconcert  wordt weer mooi
Of een Boerenkaas klaverjas toernooi?

Onze huisarts stopt na 30 jaar
Heeft zijn opvolging wel al klaar

Met de politiek gaan speeddaten?
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Dan staat de Belangenaar weer voor u klaar
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In deze Belangenaar o.a.

Komt u ook?

DSS Kerstconcert

Kaarten en eten

Boerenkaas kop-
pelklaverjas toernooi

Trots!
Benoemingen tot lid in de 

orde van Oranje Nassau

Afscheid
Huisarts van der Kooij 

vertrekt
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Agenda

Maandag 9 december
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 19:30 uur.

Dinsdag 1o december
Speeddaten met college- en 
raadsleden gemeente Alphen 
aan den Rijn. Aanvang 19:00 uur 
in de Speeltuin. Meer informatie 
in deze Belangenaar
-
WLTO Klaverjassen bij studio 
Oosterman. Aanvang 20:00 uur.

Woensdag 11 december
Kerst knutselmiddag in de 
speeltuin. Aanvang 14:30 uur.

Vrijdag 13 december
Klaverjas competitie Spinmill bij 
studio Oosterman
Aanvang 20:00 uur. 

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

Zaterdag 21 december
DSS Kerstconcert 
R.K-kerk, Noordeinde 26
Aanvang 19:30 uur. 
Meer informatie in deze 
Belangenaar.

Maandag 23 december
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 19:30 uur.

Vrijdag 27 december
Boeren koppelklaverjas toer-
nooi bij studio Oosterman. 
Aanwezig 17:45 uur. 
Meer informatie in deze 
Belangenaar

Vrijdag 3 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 



December 2019 5

Maandag 6 januari
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 19:30 uur.
-
Dinsdag 7 januari
WLTO Klaverjassen bij studio 
Oosterman. Aanvang 20:00 uur.

Vrijdag 10 januari
Klaverjas competitie Spinmill bij 
studio Oosterman
Aanvang 20:00 uur.

Vrijdag 17 januari
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20:00 uur.

Maandag 20 januari
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 19:30 uur.

Zaterdag 25 januari
DSS Music Awards in het 
Dorpshuis. Aanvang 19:00 uur

Oud papier ophalen
Woensdag 18 december
Woensdag 8 januari (in plaats 
van woensdag 1 januari)
Woensdag 15 januari
Woensdag 29 januari

Redactievergadering
Woensdag 8 januari.

De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 18 
januari.

Inleveren kopij uiterlijk 
maandag 6 januari.

Agenda

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ 

T. VAN LEEUWEN 
WENST IEDEREEN 

EEN GEZOND EN VOORSPOEDIG 

2020 
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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 het  afgelopen jaar 
hebben voorzien van kopij, in-
formatie, prachtige verhalen en 

interessante agenda punten. 
We hopen deze samenwerking 
ook volgend jaar weer te mogen 
voortzetten.

Zonder u geen Belangenaar!

Met dankbare groet,
De redactie. 

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

Van de bestuurstafel

Overleg BVA met Gemeente: 
Het tweejaarlijks bestuurlijke 
overleg tussen de BVA en Wet-
houder Gert Jan Schotanus werd 
op 25 november gehouden in 
Aarlanderveen. Besproken zijn:

AED: 
Het dekkend plan voor AED’s  in 
Aarlanderveen is dankzij privé 
donaties tot stand gekomen, is 
met de EHBO overlegd en ge-
reed. Instructies over gebruik en 
toegang worden z.s.m. gepubli-
ceerd.

Ottertunnels: 
Aan de Ziende worden twee 
ottertunnels geïnstalleerd en 
de snelheid wordt gelimiteerd 
tot 30 km per uur. Aangezien 
de ziende niet als 30 km weg 
wordt ingericht zal er helaas 
geen handhaving plaats vinden. 
De snelheidslimiet maakt de 
weg ook veiliger voor de vele 
fietsers. Hier zijn enige cynische 
grapjes te bedenken. Voel u vrij, 
inleveren bij voorzitter@bvaar-
landerveen.nl
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Vliegtuiggeluid meting: 
De vraag van de BVA om in Aar-
landerveen een vliegtuig ge-
luidsmeter te installeren stuit op 
financiële en bestuurlijke bezwa-
ren. De kosten voor 1 geluidsme-
termeter bedragen 11.000 euro 
per jaar met een minimum instal-
latietijd voor 3 jaar. Wordt door 
de Gemeente verder besproken 
met de ODMH te Bodegraven.

Speelbos: 
De overdacht van Het Speelbos 
is rond. De Gemeente is nu ei-
genaar van de grond en geeft 
de BVA toestemming voor het 
plaatsen van een hek. Het fonds 
Alphen en Omstreken heeft een 
donatie toegezegd voor het 
“Kinderen veilig laten spelen in 
de Groenstrook”. De opdracht 
voor plaatsing van het hek zal 
binnenkort door de BVA worden 
gegeven en de realisatie van dit 
lang  slepende initiatief zal op 
gepaste wijze in aanwezigheid 

van de schoolkinderen worden 
gevierd.

Woningbouw: 
De BVA heeft aangegeven zeer 
ontevreden te zijn over de Ge-
meentelijke  project behande-
ling van de Aarlanderveense 
plannen inzake parkeerplaatsen 
voor huizenbouw rondom de NH 
kerk en inzake huurwoningen bij 
de Geluidswalwoningen. 

Groene bakken buitengebied: 
De gemeente blijft bij haar stand-
punt om niet meer dan maxi-
maal 2  keer 140 liter GFT bakken 
te plaatsen per woonhuis in het 
buitengebied. Wie hier niet ge-
noeg aan heeft moet het groen 
afval zelf naar het milieustation 
bij de Hefbrug brengen. Over 
een jaar wordt dit beleid geëva-
lueerd. 

Snel internet in buitengebied: 
Na de aanbesteding is de aanleg 

Van de bestuurstafel

WENST U PRETTIGE FEESTDAGEN  
EN EEN GELUKKIG 2020! 
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 Wij wensen U warme kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar! 

 

Woning- en Projectinrichting 

Wenst u fijne feestdagen en een sfeervol 2020! 

Wij wensen u prettige kerstdagen en
    een gelukkig nieuwjaar

KaasBoerderij Luyben

WENST  U  GEZELLIGE  FEESTDAGEN 
EN  EEN  VOORSPOEDIG  2020! 
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in Boskoop begonnen. GertJan 
Schotanus doet navraag naar de 
planning voor Aarlanderveen.

Fietsbrug: 
Op ons verzoek wordt aange-
geven dat de nieuwe  Fietsbrug 
over het Aarkanaal pas uitge-
voerd gaat worden vanaf april 
2021.

Mini-conferentie: 
Woensdag 27 november vond 
op het gemeentehuis de mi-
ni-conferentie over democra-
tisering van wijken en kernen 
plaats. In de steeds groter groei-
ende gemeente Alphen speelt 
dit thema een belangrijke rol. Er 
is zelfs een externe consultant 
om dit te begeleiden. “Vrijwilli-
gerswerk is organisatie kracht”. 
Wat is de rol van de dorpsraad 
en die van de wijkvereniging en 
in hoeverre verschilt die rol dan 
van de Belangenvereniging? 
Kun je de jeugd meer betrekken 
bij locale besluitvorming door 
met social-media te werken? 
Mocht u meer hierover willen 
weten maak dan een afspraak 
met uw voorzitter van de BVA.

Bezoek van College aan Aarlan-
derveen:
Bezoek van College Burge-

meester en wethouders met 
burgemeester Spies aan  Aar-
landerveen vindt op dinsdag 10 
december plaats om 16:00 uur. 
Een 20 tal mensen van de ge-
meente (Wethouders , Raadsle-
den en Gebiedsadviseurs) krijgt 
door de BVA een rondleiding 
door het dorp en het Noordein-
de. Thema is woningbouwbeleid. 
En aansluitend op diezelfde dag: 
 
Dinsdag 10 december Speedda-
ten met Burgemeester en Wet-
houders in de Speeltuin 
Zie ook aankondiging op de In-
formatieborden bij het Dorps-
huis en de school. 
Programma:
19:00 uur ontvangst van belang-
stellende inwoners
19:15 uur Welkom door burge-
meester Liesbeth Spies
19:30 uur Start pub-quiz
20:00 uur Koffie en thee
20:15 uur Speeddating met colle-
ge- en raadsleden
21:00 uur Afsluiting.
 
Het zou fijn zijn als de jeugd zich 
hier laat zien en horen, toegang 
is vrij, je hoeft je niet van te vo-
ren op te geven.

Bestuur BVA

Van de bestuurstafel
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Bericht van uw Huisarts

Kerstvakantie
De praktijk is gesloten op don-
derdag 2 en vrijdag 3 januari 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 
Rijnland Ziekenhuis,  Alphen a/d 
Rijn, tel. 088-4274700 (let op dit 
is een gewijzigd nummer!)

Wilt u uw medicijnen zoveel mo-
gelijk herhalen voor vrijdag 20 

december? De apotheek levert 
uw herhaalmedicatie ná twee 
werkdagen. 

En verder:
Dokter Lise Weissberg is gestart 
met haar eigen huisartspraktijk 
in Alphen aan den Rijn en zal 
daarom met ingang van 1 januari 
a.s. geen spreekuur meer bij ons 
doen op de woensdagen. Wij 
bedanken haar voor ruim 4 jaar 
trouwe dienst.
 
Lisette van Meijel zal met ingang 
van 1 december a.s. als assisten-
te ons team komen versterken, 
wij heten haar van harte wel-
kom.
 
Wij wensen u allen vast goede 
feestdagen en een goed begin 
van het nieuwe jaar.

Frans van der Kooij en medewer-
kers

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 2020! 
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Zaterdag 21 december om 20:00 
uur geeft DSS een bijzonder 
kerstconcert in de 'Petrus & Pau-
luskerk' aan het Noordeinde. 
Dit jaar doet zij dit namelijk niet 
alleen. Naast het orkest zal ook 
een gelegenheidskoor van cir-
ca 60 enthousiaste zangers hun 
medewerking verlenen aan het 
concert. Na diverse oproepen 
hebben al deze enthousiaste 
zangers en zangeressen uit de 
wijde regio zich gemeld voor dit 
project, en de afgelopen maan-
den hebben zij onder leiding van 
dirigente Saskia ten Have inten-
sief gerepeteerd om een aantal 
mooie kerstliederen in te stude-
ren. 

Het orkest en het koor zullen zo-
wel zelfstandig als gezamenlijk 
een aantal mooie werken spelen 
én zingen, maar uiteraard kan 
het publiek ook diverse traditi-
onele kerstliederen meezingen.
Het beloofd een sfeervolle, war-
me en gezellige avond te wor-
den die u niet mág missen, de 
kerk zal er weer prachtig uit ko-
men te zien. De kans is groot dat 
ook u iemand kent die aan dit 
project mee doet als zanger(es) 
of muzikant, reden genoeg dus 
om aanwezig te zijn en te komen 
luisteren naar koor en orkest. 

Dus 'komt allen tezamen' en laat 
u verrassen en alvast onderdom-
pelen in het kerstgevoel.
De kerk is open vanaf 19:30 uur, 
het concert begint om 20:00 
uur. Entree is €7,50 (incl. koffie/
thee bij binnenkomst) en voor 
kinderen geldt een aangepast 
tarief. Kaarten zijn verkrijgbaar 
bij de koorleden, leden van DSS, 
maar uiteraard ook gewoon aan 
de zaal.

Na het concert is er een gezelli-
ge kerstborrel voor het publiek, 
muzikanten én koorleden in het 
Dorpshuis. 

Iedereen is hiervoor van harte 
uitgenodigd om zo samen on-
der het genot van een hapje en 
een drankje de feestdagen in te 
luiden. 

Tot ziens op ons concert!

Kerstconcert  DSS en 'gelegenheid koor'
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Speeltuin Nieuws

Zaterdag 23 november was de 
intocht van Sinterklaas. De in-
tocht ging dit jaar over het erf 
van loonbedrijf van der Post. 
Helaas konden we er niet door 
want het hek was dicht. Geluk-
kig kregen de zwarte pieten hem 
open zodat we de tocht verder 
konden lopen over de hoge dijk. 
Ondertussen waren Sinterklaas 
en de hoofdpiet aan komen va-
ren met een bootje. Hiermee 
voeren ze naar de vissteiger en 
daar aangekomen stond er ie-
mand met een elektrische scoo-
ter. Gelukkig mocht Sinterklaas 
deze gebruiken om op weg te 
gaan naar de gymzaal voor het 
feest. Zo'n 70 kinderen hebben 
hier een gezellig feest gevierd 
met aan het eind voor allemaal 
een cadeautje. Sinterklaas heeft 
nog laten weten dat hij volgend 
jaar graag weer terug komt in 
Aarlanderveen.

De speeltuinvereniging bedankt 
firma van der Post dat we over 
het erf mochten en van Hame-
ren verhuur voor het gebruik 
van de boot.

Op woensdag 11 december is 
er een kerst knutselmiddag in 
de speeltuin. Van 14:30 tot en 
met 16:00 uur. Leden €2,00 en 
niet leden €2,50. Er is plek voor 
25 kinderen dus geef je op via 
jeugdcommisie@speeltuinaar-
landerveen.nl zodat je zeker 
weet dat er een plekje voor je is.

Groetjes het kinderactiviteiten 
team

TRACTOR-LOONBEDRIJF 

L.A. VAN DOLDER 

Wenst u fijne feestdagen 
en een geslaagd 2020 ! 
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Sinterklaas Intocht
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Speeddaten met college- en raadsleden

Kijk voor de agenda van de wijkbezoeken van het 
college op: www.allesinalphen.nl/wijkbezoeken

 @gemeentealphenaandenrijn

Waar?

Wanneer?

Buurtspeeltuin Aarlanderveen, 
Jacob van Damstraat 12-13, 
2445 AX Aarlanderveen

10 december

Programma:

19:00 - 19:15 uur  Ontvangst

19:15 - 19:30 uur  Welkom

19:30 - 20:00 uur  Pub-quiz

20:00 - 20:15 uur  Koffi  e en thee

20:15 - 21:00 uur  Speeddating 

21:00 uur  Afsluiting

Grijp je kans en kom speeddaten met de college- en 
raadsleden van de gemeente Alphen aan den Rijn. Heb je 
goede ideeën, wil je je hart luchten of heb je iets te delen? 
Het college luistert naar jou!

Plannen maken met
wethouder Han de Jager

JA, daar teken ik voor! 
Speeddate mee en deel jouw gedachten en ideeën

met college- en raadsleden 

JA, daar teken ik voor! 
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Kijk voor de agenda van de wijkbezoeken van het 
college op: www.allesinalphen.nl/wijkbezoeken

 @gemeentealphenaandenrijn

Waar?

Wanneer?

Buurtspeeltuin Aarlanderveen, 
Jacob van Damstraat 12-13, 
2445 AX Aarlanderveen

10 december

Programma:

19:00 - 19:15 uur  Ontvangst

19:15 - 19:30 uur  Welkom

19:30 - 20:00 uur  Pub-quiz

20:00 - 20:15 uur  Koffi  e en thee

20:15 - 21:00 uur  Speeddating 

21:00 uur  Afsluiting

Grijp je kans en kom speeddaten met de college- en 
raadsleden van de gemeente Alphen aan den Rijn. Heb je 
goede ideeën, wil je je hart luchten of heb je iets te delen? 
Het college luistert naar jou!

Plannen maken met
wethouder Han de Jager

JA, daar teken ik voor! 
Speeddate mee en deel jouw gedachten en ideeën

met college- en raadsleden 

JA, daar teken ik voor! 

Speeddaten met college- en raadsleden
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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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Nieuws van DSS

DSS Music Awards voor ieder-
een!
Zaterdagavond 25 januari 19:00 
uur vinden in het Dorpshuis weer 
de DSS Music Awards plaats en 
dit jaar mag iedereen meedoen!
Omdat een solistenconcours 
door velen als te spannend werd 
ervaren is jaren geleden deze ta-
lentenjacht bedacht. De prachtig 
aangeklede zaal , de ontspannen 
sfeer, de verrassende acts en de 
altijd positieve 2-koppige jury 
zijn een garantie voor een ge-
slaagde avond en een heel leuke 
ervaring.

Bij DSS maken we muziek maar 
er zijn nog veel meer muzikanten 
in ons dorp. Jong en oud, solo of 
ensemble, zang of instrument al-
les is welkom. Opgeven uiterlijk 
18 januari via e-mail tristanzeven-
hoven@gmail.com

Vetbak
Even een reminder. Met de 
feestdagen in het verschiet zal 
er in menig huishouden gebak-
ken en gefrituurd worden. In 
de gele containers achter het 
Dorpshuis kunt u uw gebruikte 
olie en vet (in gesloten verpak-
kingen) inleveren. Dan gaat het 
naar de recycling en dat is beter 

voor het milieu dan in de regu-
liere container. Samen voor een 
beter milieu, alvast dank!

Wensconcert 2020
Het jaarlijkse Wensconcert van 
DSS valt volgend jaar iets later, 
namelijk op 7 maart in plaats van 
rond Valentijnsdag. Het concert 
zal (deels) in het teken staan van 
het Eurovisie Songfestival, maar 
uiteraard is er ook plek voor an-
dere bijzondere wensen. Stuur 
je muzikale wens (voor jezelf, 
of voor een ander) in via wens@
doorsamenwerkingsterk.nl en 
wie weet wordt jouw stuk dan 
wel gespeeld.
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Boerenkaas koppelklaverjas toernooi

Boe r e nk a a s - k oppe l k l a v e r -
jas-toernooi met snertbuffet.
Op vrijdagavond 27 december.

Al 20 jaar wordt er tussen kerst 
en nieuw een gezellig koppel-
klaverjastoernooi gehouden in 
Studio Oosterman. Inmiddels 
al weer een paar jaar onder de 
naam Boerenkaas-koppelklaver-
jas-toernooi, want Kaasboerde-
rij Luijben sponsort dit toernooi 
met heerlijke kaasprijzen die te 
winnen zijn met het kaarten en 
de loterij. Het toernooi wordt 
georganiseerd door tafeltennis-
vereniging Spinmill, dus de lo-
terij, waaraan je vrijblijvend ook 
met mee kan doen, is ten bate 
van de jeugdgroep van 
deze vereniging. 

Zoals gebruike-
lijke in Aarlan-
derveen is de 
speelwijze; 
“ R o t t e r -
d a m s ” 
en “ver-
plicht gaan”. Er 
worden 5 rondes 
gespeeld en het 
avondeten thuis 
kan je overslaan, want na de 1e 
speelronde staat er een heerlijk 

buffet klaar met erwtensoep, 
bruinebonensoep en belegde 
broodjes en later op de avond 
serveert de kok nog een toetje.

Graag om 17:45 uur aanwezig, 
zodat we om 18:00 uur kunnen 
beginnen met kaarten. 

Het inleggeld voor het kaarten+-
buffet is € 12,50 per persoon.

Graag van te voren opgeven 
per koppel bij Studio Ooster-
man (0172-573374) of Sjaak Le-
liveld (06-25118163) of per Email; 
sla52@kpnmail.nl 
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‘De brandweer wordt pas ge-
eerd als het aan den lijve deert’

Deze spreuk hing ooit in de 
brandweerkazerne in Delft waar 
Dhr. Hans Zuidijk vroeger werk-
zaam was als ondercomman-
dant . Dezelfde Hans Zuidijk is 
inmiddels directeur Veiligheids-
regio Hollands midden (waar 
brandweer Aarlanderveen ook 
onder valt) en maakte deze 
spreuk op vrijdag 8 november jl. 
de rode draad van de jaarlijkse 

korpsavond van brandweer Aar-
landerveen en Alphen aan den 
Rijn. 

In zijn rol als directeur sprak hij 
mooie woorden over erkenning 
en waardering voor de brand-
weer. Want is het wel voldoende 
dat “de brandweer pas wordt 
geëerd als het aan den lijve 
deert”?

Erkenning (want dat is de in-
houd van de spreuk) is vaak di-

Benoemingen orde van oranje Nassau

Tweede van links Patric van Egmond en naast hem Jeroen Groot en Mar-
tin van der Vis. Knielend links Nico Groen in ‘t Wout.
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rect naar aanleiding van het vol-
brengen van een taak die bij de 
brandweer hoort. Een dankbrief 
van een familie omdat voorko-
men is dat het vuur niet over-
sloeg naar hun woning. 

Waardering is echter vaak min-
der grijpbaar, tijdloos en staat af 
en toe onder druk. Agressie naar 
hulpverleners is daarvan helaas 
een negatief voorbeeld. Geluk-
kig is er ook veel positieve waar-
dering vanuit de gemeenschap, 
voor de vele, soms onzichtbare, 
uren die de brandweerman vrij-
willig in zijn vak steekt. Ook niet 
te vergeten is de medewerking 
en ondersteuning van familie, 
vrienden en werkgevers van de 
brandweerman. 

Deze waardering werd in res-
taurant Alfreds dan ook in ruime 
mate uitgesproken tegenover 
alle collega’s van de brandweer. 
Sommigen vanwege een jubile-
um, anderen weer vanwege het 
halen van een nieuwe rang of 
specialisatie. 

‘De brandweer wordt geëerd als 
het aan den lijve deert’ 
en op deze avond kwam daar 
dus ook een stuk waardering bij. 

Deze rode draad van waardering 
werd naadloos overgenomen 
door de burgemeester van Al-
phen aan den Rijn, Mw. Liesbeth 
Spies. Hoewel uit haar aanwe-
zigheid alleen al veel waardering 
sprak, maakte zij deze avond 
extra speciaal. Zij mocht name-
lijk, zoals alleen een betrokken 
burgemeester dat kan, meerde-
re malen de bekende woorden 
uitspreken:

“Het heeft zijns majesteit, onze 
koning behaagt.....” 

Met trots mogen we dan ook 
melden dat van onze eigen 
brandweerpost Aarlanderveen 
de heren;

Patric van Egmond
Nico Groen in ‘t Wout
Jeroen Groot
Martin van der Vis

door burgemeester Spies zijn 
benoemd tot lid in de orde van 
oranje Nassau. 

Hoewel deze vier (die gezamen-
lijk goed zijn voor een kleine 
eeuw vrijwillige brandweer!) 
zich ongetwijfeld ook zonder er-
kenning en waardering zouden 
inzetten voor personen of die-

Benoemingen orde van oranje Nassau
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ren die hun hulp nodig hebben, 
is deze waardering voor hun ja-
renlange inzet in ons dorp zeker 
op zijn plaats.  

‘De brandweer wordt pas ge-
eerd als het aan den lijve deert’? 

Misschien, maar langs deze weg 
willen wij namens de belangen-
vereniging, de redactie en be-
woners van Aarlanderveen de 

heren feliciteren met deze Ko-
ninklijke onderscheidingen en 
(misschien nog wel belangrij-
ker) waardering uitspreken voor 
alle betrokkenen die zich (nu 
en in het verleden) als vrijwilli-
ge brandweer inzetten voor de 
post in Aarlanderveen. 

Benoemingen orde van oranje Nassau

 Huisarts Frans van der Kooij vertrekt

Beste mensen,
 
Na bijna 30 jaar met veel plezier 
huisarts in Aarlanderveen te zijn 
geweest, is het voor mij tijd voor 
een volgende fase. Met deze 
brief informeer ik u over de wijzi-
gingen in de huisartsenpraktijk.
Op 1 januari 2020 zal het praktijk-
houderschap van de huisartsen-
praktijk worden overgenomen 
door huisarts Ferdinand Op-
penhuizen. Continuïteit van de 
huisartsenzorg is enorm belang-
rijk en ik ben dan ook blij dat de 
praktijk met hetzelfde team en 
op de zelfde plaats voortgezet 
zal worden.

Mijn opvolger is een ervaren 
huisarts. Hij heeft een stadsprak-
tijk in Leiden en kiest nu voor een 
plattelandspraktijk met veelzijdi-
ge dienstverlening. Samen met 
huisarts Willeke Clignett-Edeling 
staat hij garant voor een des-
kundige en betrokken huisart-
senzorg. Het bestaande team 
van assistenten en praktijkon-
dersteuners blijft voor u, net als 
nu, een vertrouwd gezicht in de 
praktijk of bekende stem aan de 
telefoon.

Ik heb mij altijd met hart en ziel 
ingezet voor de huisartsenprak-
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Namens fam. Kroon en medewerkers: 
Fijne kerstdagen en een bloemrijk 2020 

 

 

Wenst u prettige feestdagen 

en een gelukkig 2020! 

Uitvaartonderneming
Gea van der Hee

wenst u allemaal 
gezellige feestdagen en 
een gezond nieuwjaar!
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tijk en alle bijkomende zaken zo-
als managementaken, collegiaal 
overleg en nascholing. Nu is het 
tijd om wat minder te gaan wer-
ken.

Zoals velen van u wel weten, 
heb ik mij de afgelopen jaren 
gespecialiseerd in klachten van 
het bewegingsapparaat. Vanaf 
1 januari 2020 zal ik mij vestigen 
als kaderarts Bewegingsappa-
raat in Alphen aan den Rijn in 
het gebouw van Medzorg, Le-
melerberg 1. Daar zal ik enkele 
dagen per week patiënten met 
rug-, schouder-, knie- en heup-
klachten behandelen. Tevens 
ben ik beschikbaar voor second 
opinions. Op dit moment loopt 
de onderhandeling over de be-
kostiging van mijn diensten nog 
met de ziektekostenverzeke-
raars. Mocht u in de toekomst 
een afspraak willen maken voor 
een consult, dan kan dit, niet 
via de huisartsenpraktijk Aarlan-
derveen, maar uitsluitend via 
06-44125142 of info@huisartsvd-
kooij.nl.

Mijn spreekuren in december 
zijn te kort, om uitgebreid per-
soonlijk afscheid van u te ne-
men. Daarvoor is op vrijdag 10 
januari 2020 gelegenheid tussen 

16.00 en 18.30 uur in het Oude 
Rechthuis in Aarlanderveen. Ik 
nodig u hiervoor van harte uit. 
Dan is er ook gelegenheid kennis 
te maken met mijn opvolger.  

Mocht ik u niet meer spreken: 
bedankt voor uw vertrouwen de 
afgelopen jaren en we komen el-
kaar ongetwijfeld nog wel tegen 
in Aarlanderveen of Alphen aan 
den Rijn : het ga u goed!
 
Vriendelijke groet,
 Huisarts Frans van der Kooij
 
PS. Uw vertrouwen de afgelo-
pen jaren was voor mij een ca-
deau; ik zou het daarom onge-
past vinden bij mijn afscheid van 
u iets te krijgen. Mocht u toch 
blijk willen geven van uw waar-
dering, zal er tijdens de receptie 
gelegenheid zijn geld te doneren 
aan Artsen zonder Grenzen.

 Huisarts Frans van der Kooij vertrekt
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Het doorgeef stokje, Joke Burggraaf

Interview met Joke Burggraaf 
door Patricia de Sain-Innemee

Vertel eens iets over jezelf:
Ik ben in 1955 geboren en opge-
groeid in Lekkerkerk (Krimpe-
nerwaard) en heb daar 19 jaar 
gewoond. Mijn ouders hadden 
een klein boerderijtje. Ik ben de 
jongste van drie kinderen. We 
hebben van jongs af aan al heel 
veel op de boer-
derij geholpen. 
Mijn ouders wa-
ren al vrij oud en 
wat ziekelijk. Mijn 
moeder kwam uit 
Reeuwijk en is daar 
groot geworden. 
Hoewel we het 
in mijn jeugd niet 
breed hadden en 
ik heel zuinig ben 
opgevoed, ben 
ik dankbaar voor 
wat er wél was. 
We gingen nooit 
op vakantie, maar 
we zijn wel een 
keer een dagje 
naar de dierentuin 
geweest. Het was 
bij ons heel gezel-
lig en soms gingen 
we met ons gezin, 
neven en nichten 

met de schouw varen naar een 
eilandje in het Loetbos waar we 
speelden en pannenkoeken bak-
ten.

Inmiddels ben ik zelf oma van 
zeven kleinkinderen van onze 
dochter en oudste zoon. De 
jongste zoon is inmiddels ook 
getrouwd. Gelukkig wonen ze 
alle drie in de buurt. 
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Hoe ben jij in Aarlanderveen te-
recht gekomen?
Toen ik 17 was ging ik met een 
vriendin met CPJ (een Christe-
lijke jongerenorganisatie) met 
de bus naar Oostenrijk. In die 
bus was mijn man Gerrit ook en 
zo hebben we gedurende de 
vakantie steeds meer contact 
gekregen. Gerrit heeft me na de 
reis naar huis gebracht en zo is 
het begonnen. Ik weet nog dat 
de weg naar zijn huis in die tijd 
nog onverhard was en heel hob-
belig. Gerrit woonde al vanaf 
zijn zevende met zijn ouders in 
Aarlanderveen op een huurboer-
derij. Omdat Gerrits broer naar 
Zaltbommel ging waar hij een 
varkensboerderij is gestart, kon 
mijn man de boerderij overne-
men. We zijn dus snel getrouwd 
en dat terwijl ik pas 19 jaar oud 
was. We hebben samen de boer-
derij opgebouwd. We zijn ge-
start met 30 koeien en zo van 
lieverlee, stap voor stap de boer-
derij verbouwd en uitgebouwd.  
We hebben altijd hard gewerkt 
en er zijn nu 120 melkkoeien die 
door een robot worden gemol-
ken. Onze jongste zoon Gerco 
heeft inmiddels de boerderij 
overgenomen en we zijn blij dat 
onze boerderij in goede handen 
is overgegaan. 

Hoe kan het dat de jongste de 
zaak overneemt?
De oudste zoon was eerst in de 
maatschap met ons, maar kreeg 
verkering met een meisje aan 
de Kortsteekterweg, daar kon 
hij boer worden en zo kwam er 
plek voor de jongste. Hij was 
toen nog alleen en het huishou-
den deed ik er voor hem gezel-
lig bij. Daarbij paste ik ook al op 
de pasgeboren kleinkindjes van 
de andere kinderen. Vanaf het 
trouwen heb ik mijn hele leven 
mee gewerkt op de boerderij 
o.a.  hielp ik met het melken, ik 
zorgde voor de kalfjes en alles 
wat er voor mijn handen kwam. 
Daarbij zorgde ik natuurlijk voor 
het huishouden en de kinderen. 
Nu zorg ik nog voor de kalfjes en 
pas ik met ontzettend veel ple-
zier op de kleinkinderen.

Wat is het belangrijkste dat je 
van je ouders hebt geleerd en 
wat is jouw levensles?
Ik ben religieus opgevoed. Ik  
ging en ga graag naar de kerk 
en vind het belangrijk om naar 
je medemens om te kijken. Het 
harde werken hebben we echt 
van thuis uit geleerd. Ik lijk zo-
wel qua karakter als uiterlijk op 
mijn vader. Alleen ben ik een 
stuk drukker, misschien wel het 
drukste van alle drie de kinde-

Het doorgeef stokje, Joke Burggraaf
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ren. Beide waren serieus en dat 
ben ik ook wel. Het zorgzame 
heb ik echt van mijn moeder, 
het eenvoudige heb ik duide-
lijk van mijn vader. Ik vond het 
op school soms wel een beetje 
moeilijk maar altijd lieten mijn 
ouders me voelen dat ik veel 
waard ben. Ik ben en blijf natuur-
lijk wel het boerenmeisje, zeker 
als ik op mijn oude rammelfiets 
in mijn kloffie naar de boerderij 
ga om de kalfjes te voeren. Van 
mijn vader heb ik verzorgen van 
de beesten geleerd, dat zit ook 
echt in de genen en ik ben blij 
dat ik dit ook weer bij onze kin-
deren terugzie. 
Mijn levensles is dat als je hard 
werkt en goed voor anderen 
bent, je daar een blij en dank-
baar gevoel van krijgt.

Hoe ziet je dag eruit?
Dat is heel verschillend. Ik heb 
vaak op de kleinkinderen gepast 
en dat doe ik nog steeds, de 
jongste kleinzoon is nu zes, de 
oudste kleindochter is dertien. 
We doen gezellig spelletjes of 
gaan eens ergens heen. Ik vind 
het ook heel leuk als ze bij ons 
eten en kook dan graag voor ze. 
Verder tuinier ik graag. Vroeger 
thuis hadden we een moestuin 
en op de boerderij ook maar 
daar moest het een beetje tus-

sendoor. Nu heb ik hier weer een 
kleine moestuin en het is heerlijk 
om hier van te kunnen eten. Ook 
ga ik graag ergens koffiedrinken 
of doe mijn huis, want dat kan 
ik gelukkig nog zelf. Verder zit 
ik sinds een paar jaar in het be-
stuur van de Zonnebloem. Daar 
doe ik alles van koffie schenken 
tot mensen wegbrengen. Verder 
breng ik al jaren de bloemen van 
de kerk weg naar mensen die 
ziek zijn of jarig zijn enz.

Waar kennen mensen je moge-
lijk van? 
Van de kerk en vroeger van de 
passage-vrouwen-vereniging 
van de kerken. Deze vereniging 
is zo’n 5 jaar geleden opgehou-
den te bestaan. Nu ga ik naar de 
afdeling in Ter Aar. Of mensen 
kennen me van de school van 
de kinderen. Toen de kinderen 
gingen spelen, kwam ik voor 
het eerst achter de Hogedijk en 
leerde zo Aarlanderveen en de 
mensen beter kennen. We wa-
ren toen zo druk dat je ook niet 
zomaar een eindje ging rijden. 
Nu misschien ook van de zon-
nebloem-loten. De eerste keer 
toen ik loten ging verkopen aan 
het Noordeinde kende niemand 
mij. Dat is inmiddels wel veran-
derd.

Het doorgeef stokje, Joke Burggraaf
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Wat weten we nog niet van je? 
Dat ik intens geniet van mijn 
kleinkinderen en hun verhalen 
en hoe geïnteresseerd ze zijn in 
verhalen over vroeger. Het zijn 
leuke kinderen van deze tijd en 
ze kunnen zich niet voorstellen 
dat wij vroeger een paard i.p.v. 
een trekker hadden en ook geen 
auto of telefoon. 

Waar ben je trots op?
Trots vind ik een lastig begrip, 
maar ik ben heel dankbaar dat ik 
gezond ben en alle tijd heb om 
mijn kleinkinderen lekker te ver-
wennen. Wij moesten vroeger 
natuurlijk veel geld in de boer-
derij stoppen en daarom kon het 
wel eens krap zijn. Ik zal nog niet 
makkelijk zo maar dingen ko-
pen, maar zorgen hierover heb 
ik niet meer. Ik ben vooral heel 
dankbaar dat mijn man en ik dit 
samen bereikt hebben. Ik zeg 
altijd, we hebben de tijd mee ge-
had en zijn gezond gebleven en 
daar dank ik elke dag voor.

Heel trots ben ik op onze kinde-
ren en kleinkinderen. Dat ze fijne 
mensen zijn en hard werken en 
het daardoor ook goed hebben 
en hun bedrijf weer uitbouwen 
voor de volgende generatie.

Stel je bent per direct ‘burge-

meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je doen?
Het is jammer dat het dorp ver-
grijst en dat snap ik wel want de 
meeste huizen zijn te duur voor 
jongeren. Het is een ingewikkeld 
probleem en ik heb de oplossing 
ook niet, maar zou daar graag 
iets aan veranderen. Zoals ruim-
te voor ruimte. Grote stallen of 
kassen die niet meer worden ge-
bruikt vervangen door voor jon-
geren betaalbare woningen.

Het stokje is door Odien van ‘t 
Riet aan jou doorgegeven met 
de vraag hoe jij de overgang 
ervaart van wonen op de boer-
derij aan de Achtermiddenweg, 
naar wonen hier in het dorp?
 
Het is me meegevallen. Voor mijn 
man dacht men dat het erger zou 
zijn dan voor mij, maar het was 
voor mij juist iets lastiger. We 
hebben daar 36 jaar gewoond. 
Ik was het daar zo gewend, hier 
in het dorp voelde ik me in het 
begin echt wel een beetje een 
buitenstaander. Ik heb mezelf 
toen streng toegesproken en 
gezegd kom op ‘verstand maar 
even boven gevoel’ en gewoon 
jezelf zijn. Inmiddels heb ik wel 
mijn draai gevonden.  Zo heb ik 
maar heel kort (één nacht) aan 
het geluid van het koeienrooster 

Het doorgeef stokje, Joke Burggraaf
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17 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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aan de achterkant hoeven wen-
nen. Ook al ben ik nog twee keer 
per dag bezig met de kalfjes op 
de boerderij en Gerrit ook nog 
dagelijks op de boerderij is, is er 
nu meer tijd voor gezelligheid en 
ik voel me inmiddels wat vrijer 
om bij iemand koffie te gaan 
drinken.

Ik ben diep dankbaar dat we op 
deze mooie plek mogen wonen. 
Het is een fijne plek hier, zeker 
met de serre. We wonen mid-
den in het dorp en toch nog vrij, 
want ik kan nog steeds om ons 

huis lopen. Wat ik heel gezellig 
vind is dat ik hier wel wat meer 
contact heb met dorpsgenoten.

Aan wie geef jij het doorgeefs-
tokje?
Aan Lisette Kokje. Haar heb ik 
hier in het dorp leren kennen, 
gewoon van praatje op het 
straatje. Ze komt uit Wassenaar/
Den Haag. Onze vriendschap is 
hecht en bijzonder. Ik wil haar 
vragen hoe ze het hier vindt in 
het boerendorpje vanuit de gro-
te stad en wat ze zoal doet.

Het doorgeef stokje, Joke Burggraaf

Hallo allemaal,
Wij willen graag een extra zakcentje verdie-
nen. Dat doen we door kerstbomen in te za-
melen. Wilt u ons helpen dan kunt u bellen of 
een sms bericht sturen.

Groetjes Linsey en Wessel,
Tel 06-83969230

Ingezonden Berichten

Familie van der Kooij en medewerkers  
wensen u Prettige feestdagen en een gezond 2020 
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 Belangrijke gegevens

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

 De coördinatoren

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

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

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

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

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

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

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

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

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




