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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 e-mail 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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Lekker eten!

De jaarlijkse winterkost 
is er weer

Onze nieuwe huisarts

Ferdinand Oppenhuizen

Avondje genieten

De Oldtimers treden 
weer op
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Vrijdag 17 januari
Generale repetitie Oldtimers, 
speciaal voor kinderen. Aanvang 
19:00 uur in het Dorpshuis.

Zaterdag 18 januari
Première van De Oldtimers; 
Extra hulp op de eerste hulp.
Aanvang 20:00 uur in het Dorps-
huis. Meer informatie in deze Be-
langenaar.

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

Vrijdag 24 januari
Klaverjas competitie Spinmill bij 
studio Oosterman
Aanvang 20:00 uur. 

Vrijdag 31 januari
Kinderingo in de speeltuin van 
18:30 tot 20:00 uur.
-
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20:00 uur.

Zaterdag 1 februari
Winterkost eten in het Dorps-
huis. Aanvang 17:00 uur. Meer 
informatie in deze Belangenaar.

Agenda
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Agenda

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

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen

Tentfeest 2020
Van vrijdag 29 mei tot en 

met maandag 01 juni.

Zet het in uw agenda!

Maandag 3 februari
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 19:30 uur.

Dinsdag 4 februari
WLTO Klaverjassen bij studio 
Oosterman. Aanvang 20:00 uur.

Vrijdag 7 februari
Klaverjas competitie Spinmill bij 
studio Oosterman
Aanvang 20:00 uur.
-
“Samen Kokkerellen, Samen 
Smullen” in het Dorpshuis. 
Om 15:00 uur samen koken.
Om 17:30 uur gezamenlijk eten.

Zaterdag 8 februari
De Oldtimers
Aanvang 20:00 uur in het 
Dorpshuis.

Zondag 9 februari
De Oldtimers
Aanvang 14:00 uur in het 
Dorpshuis.

Vrijdag 14 februari
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20:00 uur.

Maandag 17 februari
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 19:30 uur.

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 12 februari
Woensdag 26 februari

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 15 februari
 
Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 3 februari

Bestuursvergadering
Woensdag 29 januari

Redactievergadering
Woensdag 5 februari
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06 - 45 08 53 68

info@jmhoveniers.nl

Aarlanderveen

www.jmhoveniers.nl

TUINAANLEG
VOL PASSIE EN 

VAKMANSCHAP
Uw hovenier midden in het Groene Hart

         Voor al uw tuinonderhoud en aanleg

 Neem contact op, voor een vrijblijvende offerte.

  En maak gebruik van ons voordelige uurtarief!

          

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

     www.deblijdewereld.nl

_____________________________________________________

    Bloemen Kado Shop : De Blijde Wereld
    Verse Rozen – Boeketten – Bloemstukken en Rouwwerk

      Planten – Plantenbakjes – Sieraden – Kadoartikelen 

  
         Noordeinde 11c Aarlanderveen / Tel: 0172-571909
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De beste wensen:
Nog even wennen: 2020. 
Twintig-twintig. Niet tweedui-
zendtwintig. 

Het bestuur, de redactie en de 
bezorgers van de Belangenaar 
wensen alle bewoners van Aar-
landerveen een goede gezond-
heid met veel geluk en liefde in 
het Nieuwjaar. En we wensen 
alle zzp'ers, verenigingen, stich-
tingen en bedrijven in Aarlander-
veen het allerbeste voor 2020.

Algemene ledenvergadering.
Alvast in de agenda zetten: 
Maandag 30 Maart is de alge-
mene ledenvergadering van de 
Belangenvereniging Aarlander-
veen om 20:00 in zaal Vergeer. 
Specifieke agendapunten kunt u 
van te voren schriftelijk indienen 
bij secretaris@bvaarlanderveen.
nl De vergadering zal onder an-
dere ingaan op de bestuurssa-
menstelling, het democratisch 
gehalte van de Belangenvereni-
ging en de woningbouwsituatie 
in Aarlanderveen.

Van de bestuurstafel

Burgemeester Spies met Herman de Jong in zaal Vergeer
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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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Bezoek B&W:
Op dinsdag 10 december vond 
het bezoek van Burgemeester 
Spies met de wethouders Ge-
rard van As, Kees van Velzen, 
(Annette, namen nakijken in uit-
nodiging en/of deelnemerslijst) 
en andere leden van het College 
aan Aarlanderveen plaats. Be-
stuursleden van de Belangenver-
eniging gaven een rondleiding 
langs potentiële nieuwe woning-
bouwplaatsen. Bezocht werden: 
de locatie bij de sportvelden, het 
gebied rond de NH kerk de ge-
luidswalwoningen langs de pro-
vinciale weg en in het Noordein-
de de locatie Noordeinde 4 en 
het kassengebied van de Blijde 
Wereld.

De voorzitter hield een presen-
tatie over Aarlanderveen en de 
woningbouwsituatie om duide-

lijk te maken dat de gemeente 
het voortouw moet nemen om 
in overleg met de Provincie een 
toekomstbestendig woning-
bouwplan rondom de kern van 
het dorp  te maken. De burge-
meester zegde toe dat zij een 
gesprek tussen de BVA, de Ge-
meente en de Provincie zal laten 
organiseren.

Na het diner vond de Pub-quiz 
plaats en een flink aantal jeugdi-
gen kreeg een speed-date met 
wethouder van As over de nood-
zaak van woningbouw voor star-
ters in ons Dorp. Hij heeft de 
jeugd toegezegd dat hij er werk 
van gaat maken.

Bestuur BVA

Van de bestuurstafel

Verhuur van hydrolische kranen,
grondkiepers en -dumpers, minigravers,

vervoer met eigen vrachtwagens en diep-
laders, slootreiniging

Hogedijk 8a
2445 BC Aarlanderveen

Tel.: 0172 - 57 1327
Mob.: 06 - 54 267 761

AANNEMERS-, LOON- EN VERHUURBEDRIJF
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Aarlanderveen
Dorpshuis

Dorpsstraat     53           2445    AK    Aarlanderveen           0172    -    571460

Gelegen in het hart van het dorp is dit het

adres voor verenigingen en particulieren.

Informeer eens vrijblijvend naar onze

mogelijkheden en prijzen.

Reserveringen en

verhuurinformatie:

DSS Beheer

Fr. Dobbe

Iepenpad 5

2461 CZ  TER AAR

0172 - 602172
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Even voorstellen

Laat ik mij kort aan u voorstellen: 
mijn naam is Ferdinand Oppen-
huizen, 42 jaar oud, getrouwd 
met Marieke, en we hebben drie 
kinderen in de leeftijd van 10 tot 
15 jaar.

Ik ben huisarts sinds 2008. Mijn 
huisartsopleiding heb ik gevolgd 
in Leiden. Voordien heb ik meer-
dere jaren in het ziekenhuis 
gewerkt, voornamelijk bij car-
diologie, maar ook bij chirurgie, 
orthopedie en spoedeisende ge-
neeskunde. Naast mijn werk als 
huisarts ben ik bestuurlijk actief 
binnen de regio in gesprekken 
met ziekenhuizen en zorgverze-
keraars om de zorg ook voor de 
komende jaren regionaal goed 
te regelen. Tevens ben ik zes jaar 
huisartsopleider.

Zoals u weet heb ik per 1 janu-
ari de praktijk overgenomen van 
Frans van der Kooij. Mijn liefde 
voor het huisartsenvak is ont-
staan door een periode mee te 
lopen in een echte dorpspraktijk. 
Na mijn opleiding kon ik echter 
geen dorpspraktijk overnemen 
en werd mij de mogelijkheid ge-
boden om praktijkhoudend huis-
arts in Leiden te worden, wat ik 
met veel plezier 11 jaar lang heb 
gedaan. Weloverwogen heb ik 

echter de keuze gemaakt om 
nu mijn hart te volgen en toch 
de overstap te maken naar de 
dorpspraktijk en zie ik er erg 
naar uit om uw nieuwe huisarts 
te worden. Mijn manier van wer-
ken kenmerkt zich door betrok-
kenheid, enthousiasme, zeer 
veel ervaring en een open hou-
ding. Samen met u wil ik de best 
passende oplossing vinden voor 
uw vragen of problemen.

In de afgelopen tijd heb ik al 
kennisgemaakt met het zeer 
ervaren en prettige team van 
de praktijk, dat ongewijzigd 
voor u klaar blijft staan. De mo-
gelijkheden om verscheidene 
verrichtingen op de praktijk te 
laten doen worden verder uitge-
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breid. Dit betreft het maken van 
hartfilmpjes, vaatmeting aan de 
benen, 24-uurs bloeddrukme-
ting, bloedprikken en hartrit-
meonderzoek. Daarnaast zal de 
mogelijkheid om via internet of 
app een afspraak te maken of 
herhaalrecepten aan te vragen 

worden verruimd.

Mijn werkdagen zijn maandag, 
woensdag, donderdag en vrij-
dag.

Tot ziens in de praktijk!

Even voorstellen

TRACTOR-LOONBEDRIJF
L.A. VAN DOLDER

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

Dorpsstraat 94
2445 AP Aarlanderveen

Tel.: 0172-57 1608
Mob.: 06-204 379 73
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Uitslagen van de viswedstrijd 
zaterdag 21 december.

Een koude zuidwester, regen en 
magere vangsten... toch waren 
er genoeg vissers die op vertrou-
wen de polder in gingen, want 
… Het weer en de vis, moet je 
nemen zoals het is … met ande-
re woorden, we kunnen het niet 
veranderen...

Er waren deze dag 25 inschrijvin-
gen, en iedere visser had wel iets 
gevangen en daar gaat het om! 
We hoorde van sommige vissers 
dat het niet alleen een wedstrijd 
was, maar een heel arrangement 
en ja zo is het eigenlijk ook!

Alle gevangen vis is vakkundig 

onthaakt en onbeschadigd te-
ruggezet in het water.

De uitslagen.
1e Dolf Toubert Aarlanderveen 

93 cm voorwetering
2e Nico van Belt Nieuwkoop 91 

cm Ringvaart Nieuwkoopse 
polder

3e Patrick Schear Alphen aan 
den Rijn 85 cm ringvaart 
Nieuwkoopse polder

4e Rick Simmerman Alphen aan 
den Rijn 83 cm Ringvaart 
Nieuwkoopse polder

5e Peter Luijben Nieuwkoop 
83 cm Molentocht droogge-
maakte polder

Het bestuur, HSA

Uitslagen viswedstrijd
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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

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

bij een overlijden bén ik er voor u
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Buurt en Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen ontvangt €7500.- 
van Fonds Alphen en omstre-
ken.

Fonds Alphen en omstreken 
steunt jaarlijks maatschappelijke 
initiatieven in Alphen aan den 
Rijn en omgeving. Het afgelopen 
jaar (2018) ondersteunde het 
met bijna €160.000.- initiatieven 
die ervoor zorgen dat vereni-
gingen en stichtingen allerlei 
projecten kunnen opstarten/ uit-
voeren op gebied van kunst, cul-
tuur, maatschappij, onderwijs, 
gezondheid en sport.

Dit jaar heeft de Buurt en Speel-
tuinvereniging Aarlanderveen 
het mooie bedrag van €7500.- 
gekregen. Hiermee gaan wij de 
zandbak onder het grote speel-
toestel vervangen door kunst-
gras. De vele buurtkatten zien 
deze zandbak als grote katten-
bak, en om te voorkomen dat 
de spelende kinderen steeds 
last hebben van deze uitwerpse-
len was dit een grote wens van 
ons als bestuur. En dankzij deze 
mooie donatie kunnen wij dit nu 
gaan realiseren. Het  bestuur en 
de kinderen bedanken Fonds 
Alphen voor hun gift.

Donatie fonds Alphen 

Speeltuin nieuws

Vrijdag 31 januari is er een kinder-
bingo. Leden €2.50 en niet-leden 
€3.00. Dit is inclusief drinken, 
chips en snoep. We beginnen 
om 18:30 uur en om 20:00 uur is 
het weer afgelopen.

Groetjes van het kinderactivitei-
ten team
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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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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.

Toneelvereniging ‘The Oldti-
mers’ op de planken.

Ook dit jaar zijn The Oldtimers 
weer volop aan het repeteren, 
om een daverend stuk op de 
planken te zetten! ‘Extra hulp op 
de eerste hulp’. Het komische 
toneelspel speelt zich af in de 
wachtruimte van een regionaal 
ziekenhuisje. Daar komt Joop via 
een uitzendbureau langs. Dok-
ter Hogebaum ziet deze man 
aan voor zijn opvolger. Maar 
waar is de nieuwe dokter? En 
wie is in werkelijkheid de man 
met die zere duim? Er gebeuren 
doldwaze dingen, dus de ideale 
mix voor een gezellige middag/
avond. We spelen op 18 januari, 
8 februari, 9 februari, 7 maart en 
14 maart onze voorstellingen in 
het Dorpshuis in Aarlanderveen. 
De voorstellingen op zaterdag 
aanvang 20:00 uur. Op zondag 

9 februari spelen we de middag-
voorstelling om 14:00 uur. Reser-
veer nu alvast kaarten voor een 
leuk avondje uit! Kaarten zijn al-
leen via reservering te verkrijgen 
bij: reinkempen@hotmail.com of 
tel. 06-51115039. Let op: er kan 
alleen contant betaald worden. 
Tot ziens op één van de uitvoe-
ringen!

Voor de kinderen
Op vrijdag 17 januari spelen wij 
onze generale repetitie om 19:00 
uur in het Dorpshuis van Aarlan-
derveen. Hiervoor nodigen wij 
kinderen uit om te komen kij-
ken! De toegangsprijs is € 2,00. 
Hiervoor krijg je iets te drinken 
met wat lekkers erbij en doe je 
mee met de verloting met leuke 
prijzen. Kom gezellig kijken en 
neem je vriendjes en vriendinne-
tjes mee!

“Oldtimers“ treden weer op!
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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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Zaterdag bent u allen uitgeno-
digd voor het jaarlijkse winter-
kostbuffet in het Dorpshuis aan-
vang 17:00 uur. Een reservering 
is wel een vereiste anders is er 
mogelijk geen plaats meer.

Het buffet bestaat uit: Erwten-
soep, bruinebonensoep, stamp-
pot, hutspot, boerenkool met 
worst, speklappen, gehaktbal-
len en ijs toe.

U kunt onbeperkt opscheppen, 
de kosten zijn €15.00 per per-
soon, inclusief welkomstdrank-
je.

De netto opbrengst is voor mu-
ziek vereniging DSS, en zal be-
steed worden aan opleiding en 
school projecten.

Komt gezellig mee eten en no-
dig buren familie en of vrienden 
uit en reserveer een tafel.

Dit kunt u doen bij Frans Dobbe.
Telefoon: 0172 602172 of
06 39795333

E-mail: fransendela@ziggo.nl

1 februari Winterkost eten
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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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Terugblik activiteiten 2019

Terugblik activiteiten 2019 Zon-
nebloem afdeling Aarlanderveen
In het afgelopen jaar 2019 heeft 
De Zonnebloem afdeling Aar-
landerveen weer een aantal 
activiteiten georganiseerd. On-
derstaand een terugblik op het 
afgelopen jaar:

Op 14 februari werd de jaarlijk-
se Valentijnsmiddag gehouden 
voor de gasten van De Zonne-
bloem, afdeling Aarlanderveen, 
in het speeltuinhuisje in de vorm 
van een Valentijnslunch. De ruim-
te was mooi aangekleed met al-
lerlei versieringen die te maken 
hadden met Valentijnsdag.

Op 10 april werd een boottocht 
op de Nieuwkoopse Plassen ge-
houden. Daar met de rondvaart-
boot maximaal 30 mensen mee-
kunnen, werd zowel ’s morgens 
als ’s middags gevaren. Deze 
tocht konden we aan onze gas-
ten aanbieden van de opbrengst 
van de Paasloop 2018, die aan 
De Zonnebloem, afdeling Aar-
landerveen, is geschonken. Nog-
maals dank aan de organisatie 
van de Paasloop hiervoor.

Op 9 mei jl. gingen 7 gasten en 2 
vrijwilligers van De Zonnebloem 
afdeling Aarlanderveen  mee 
met de dagboottocht, georga-

niseerd door De Zonnebloem 
Regio Alphen aan den Rijn. De 
gasten hebben genoten van de 
vaartocht en van de goede ver-
zorging aan boord.

Op donderdag 15 augustus werd 
de jaarlijkse picknick gehouden, 
dit jaar in het speeltuinhuisje en 
niet als picknick maar in de vorm 
van een patatmiddag; de gasten 
werden getrakteerd op patat en 
kroketten of frikandellen van 
snackkar Marie, met een ijsje 
toe. Tevens was er een verlo-
ting met mooie prijsjes, gemaakt 
door onze vrijwilligers.

Op maandag 21 oktober was er 
een middag in De Jeugdhaven 
waarbij onze plaatselijke imker, 
de heer A. van Montfoort, en-
thousiast vertelde over het hou-
den van bijen en het maken van 
honing. Een leerzame middag 
waar onze gasten erg van heb-
ben genoten en hebben kunnen 
proeven van de honing.

Op woensdag 13 november jl. 
werd een ochtend georgani-
seerd bij de familie Rodenburg 
voor het maken van een herfst-
stukje. Onze gasten gingen met 
een mooi herfststuk met verlich-
ting naar huis.  
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Terugblik activiteiten 2019

Tenslotte was op vrijdag 13 de-
cember jl. het jaarlijkse kerstdi-
ner in het Oude Rechthuis, waar 
ca. 40 gasten hebben genoten 
van een heerlijk diner, verzorgd 
door de familie Vergeer. Er wer-
den enkele gedichten voorgele-
zen door één van onze vrijwillig-
sters, Corry Valentijn.

Het onderstaande gedicht 
(schrijver onbekend) werd voor-
gelezen en willen wij meegeven 
aan alle inwoners van Aarlander-
veen:
2019 is weer voorbij: dagen van 
vreugde, dagen van verdriet, 
ze waren er allebei. Dagen van  
warmte, dagen van kilte, dagen 
van drukte, dagen van stilte. Mis-
schien een kleinkind geboren, of 
een geliefde verloren.
 
Wat 2020 ons zal brengen, weten 
wij nog niet. Hopelijk ligt er voor 
een ieder iets positiefs in het ver-
schiet. 365 nieuwe dagen om te 
dromen, te gaan en te komen. 
Dat 2020 vanaf de eerste tot de 
laatste dag, jullie veel geluk en 
voorspoed brengen mag. Dat het 
een jaar mag worden, waarin je 
liefde geeft en liefde ontvangen 
mag, een jaar waarin je geeft 
om je naaste, elke dag, een jaar 
waarin ziekte, verdriet en pijn, 
voor een ieder voorbij zal zijn. 

Lieve mensen, voor het nieuwe 
jaar onze allerbeste wensen. Ik 
kan de toekomst niet voorspellen, 
maar ik wil het jullie toch vertellen: 
als ik het voor het zeggen had, 
Kwam er enkel vreugde op jullie 
pad!

Langs deze weg willen wij de 
mensen in Aarlanderveen die tij-
dens de Jumbo sponsoractie aan 
de Zonnebloem in Aarlander-
veen hebben gedacht, anderen 
van wie wij het afgelopen jaar 
een gift mochten ontvangen en 
al onze dorpsgenoten die loten 
hebben gekocht (een groot deel 
van de lotenopbrengst komt ten 
goede aan de plaatselijke afde-
ling van de Zonnebloem), har-
telijk bedanken. Mede hierdoor 
kunnen wij als afdeling voor 
onze gasten leuke activiteiten 
blijven organiseren.

Ook in het jaar 2020 zal De Zon-
nebloem weer activiteiten orga-
niseren voor onze gasten in Aar-
landerveen, te beginnen met de 
Valentijns high tea op 14 februari 
a.s.
 
Bestuur en vrijwilligers Zonne-
bloem Afdeling Aarlanderveen
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di
wo 09:00 - 17:30 uur

09:00 - 14:30 uur

vrij 09:00 - 21:00 uur
do 09:00 - 12:00 uur

za 08:00 - 13:00 uur

(maandag gesloten)

Dorpsstraat 119
2445 AL  Aarlanderveen

Tel.: 0172- 57 9475

Kom even langs,
of bel voor een afspraak!
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Interview met Lisette Kokje 
door Patricia de Sain-Innemee

Vertel eens iets over jezelf: 
Ik ben 55 jaar en kom oorspron-
kelijk uit het Westland. Rond 
mijn 20e ben ik daar weggegaan. 
Ik heb rechten gestudeerd (niet 
afgemaakt) en uiteindelijk de 
Pabo gedaan. Ik ben getrouwd 
met Jan en samen hebben we 
twee kinderen (Vivianne van 32 
en Joost van 30). Ik ben een gro-
te dierenvriend. Dieren en ik, is 
ongeveer één woord.

Hoe was jouw jeugd en wat is 
jouw levensles/wat typeert jou?
Ik ben enig kind. Ik heb veel tijd 

bij mijn opa en oma doorge-
bracht. Opa was mijn held. Hij 
had een tuinderij, dus ik ben half/
half opgegroeid tussen en in de 
kassen. Mijn opa was heel zorg-
zaam en een gezinsman. Ik vind 
het ongelooflijk belangrijk dat 
je voor elkaar klaarstaat, dat de 
liefde centraal staat en ons gezin 
is voor mij heel belangrijk. Een 
warm nest vormen is wel een 
soort van levenswerk. Wat mij 
typeert is dat ik het niet belang-
rijk vind wat je gedaan of gestu-
deerd hebt, of waar je vandaan 
komt. Voor mij telt hoe je bent 
en of je puur bent. Aandacht 
voor elkaar hebben en elkaar 
echt zien.

Het doorgeef stokje, Lisette Kokje
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Hoe ben jij in Aarlanderveen te-
recht gekomen?
Wij hebben een makelaarskan-
toor en sinds 8 jaar doen mijn 
man en ik dat samen. Omdat ik 
graag wil dat alle processen bin-
nen ons kantoor goed lopen had 
ik mijzelf als ‘zoeker’ ingevoerd. 
Ik had een behoorlijk wensen-
lijstje ingevoerd, vrijstaand, 
rieten dak, vrij uitzicht etc. Ik 
kreeg toen een boerderij aan 
het Noordeinde in mijn mailbox. 
Alles zat die dag van de bezichti-
ging tegen, slecht weer, file, en 
het huis was het toch niet hele-
maal. Het goede gevoel was er 
niet. Onze conclusie was toen 
dat het toch ook wel wat ver 
was met een kantoor in Den 
Haag. Een paar maanden daarna 
kwam er weer een mail met een 
oude boerderij die te koop werd 
aangeboden en weer in Aarlan-
derveen (hoe toevallig) nu aan 
het Zuideinde. Dit keer zat bij de 
bezichtiging alles mee en zowel 
Jan als ikzelf waren meteen ‘ver-
kocht’. Wij hebben na nog een 
bezichtiging een bod gedaan 
maar moesten ondertussen nog 
wel ons huis verkopen. Gelukkig 
lukte dat vrij snel. Wij moesten 
snel uit ons huis en hebben voor-
dat we hier naartoe verhuisden 
nog even in een bejaardente-
huis gewoond. Zij verhuurden 

tijdelijk appartementen omdat 
het tehuis gerenoveerd moest 
worden. Dit was een goede op-
lossing maar we waren blij dat 
we op een gegeven moment 
hierheen konden verhuizen.  Vrij 
snel zijn we met de verbouwing 
begonnen. Er moest heel veel 
aan het huis gebeuren. Er stond 
niet veel meer overeind. Van 
vloeren, tot plafond, van keu-
ken tot woonkamer alles is met 
zorg opgeknapt. Wij woonden 
in het ‘zomerhuisje’ en moes-
ten ons best behelpen, maar het 
was mooi om bij alles betrokken 
te zijn en de verbouwing op die 
manier te sturen. Bij alles wat 
wij doen (we hebben nu net de 
slaapkamer verbouwd) willen 
wij het huis eer aan doen. Het is 
een oud huis met een geschiede-
nis en daar moet je zuinig op zijn. 
Mensen vragen zich wel eens 
af waar we aan begonnen zijn, 
maar ik heb altijd het eindpla-
tje kunnen zien en zo hebben 
we het huis met heel veel tijd en 
liefde opgeknapt. We hebben 
nog zoveel plannen, er blijft hier 
altijd wat te doen. Maar alles op 
zijn tijd.

Waar kennen mensen je moge-
lijk van? 
Mensen zien mij vaak lopen met 
de honden. We hebben twee 

Het doorgeef stokje, Lisette Kokje
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Berner Sennen honden en één 
Sheltie. Ik val dus wel op. Verder 
laat ik mijn gezicht zien op het 
dorpsfeest, de rommelmarkt, 
bij Koningsdag en andere eve-
nementen. Ook ben ik toen wij 
hier net woonden naar een in-
loopmiddag gegaan bij Corrie 
de Pater. Daar gaan één keer in 
de maand een aantal vrouwen 
handwerken/knutselen. Vaak 
moet ik werken maar als het 
me lukt sluit ik me daarbij aan. 
Ook heb ik meegezongen in het 
gelegenheidskoor dat voor het 
kerstconcert van DSS opgericht 
is. Wat was dat ontzettend leuk. 
Gelukkig komt hierop een ver-
volg.

Hoe ziet je dag eruit?
Voor het makelaarskantoor ben 
ik directeur binnendienst. Dat 
betekent het aansturen van het 
secretariaat, het personeels-
werk, de boekhouding, reclame 
en marketing en ik ben com-
pliance officer (zeg maar alles 
rondom het naleven van wet- en 
regelgeving wat steeds meer en 
ingewikkelder wordt). Dit doe ik 
twee, soms drie dagen per week 
in ons kantoor in Den Haag en de 
rest van de week werk ik vanuit 
huis. Van daaruit kan ik in alle sy-
stemen inloggen, dus dat is een 
prima combinatie.

Heb je nog hobby’s?
Helaas kan ik door mijn rug af-
wijking niet sporten maar ik heb 
wel andere hobby’s. Hoewel ik 
altijd een druk bestaan heb ge-
had (naast mijn gezin was ik le-
rares op de basisschool en later 
had ik mijn eigen hondenschool 
en praktijk voor gedragstherapie 
voor hond en mens), heb ik veel 
interesses. Het volgen van cur-
sussen en opleidingen is daar één 
van. Ik volg nu een opleiding in 
het werken met essentiële oliën. 
Kinderen en honden begeleiden 
is wel echt mijn ding dus wellicht 
kan ik hier in de toekomst nog 
weer iets mee gaan doen. Ver-
der ben ik begonnen met yoga 
bij Meta Boer in Zwammerdam. 
Bij haar kan ik e.e.a. op een stoel 
doen i.v.m. mijn rug en dat is 
heel fijn. Ook lees ik heel graag, 
handwerk ik zo af en toe en zing 
ik graag. Ik ben ook columniste 
voor het clubblad van de Berner 
Sennenvereniging. Mijn groot-
ste hobby, lees liefde, zijn mijn 
dieren; mijn drie honden, mijn 
twee katten (waarvoor wij een 
grote ren hebben gemaakt, zo-
dat ze toch naar buiten kunnen 
zonder overlast voor de buren 
en gevaar van het verkeer). Ook 
hebben we nog kippen. Verder 
ben ik een moestuin begonnen, 
met bakken op hoogte. Ik ben 

Het doorgeef stokje, Lisette Kokje
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Het doorgeef stokje, Lisette Kokje

dit nog aan het leren en uitpro-
beren, maar vind het heel leuk. 
Groenten uit eigen tuin zijn zo 
lekker! We hebben ook veel 
fruitbomen, dus ik maak jam en 
sap. Onze vakanties brengen 
we graag door in de bergen van 
Oostenrijk of Zwitserland. Onze 
dochter woont in Zwitserland 
dus combineren we dit vaak met 
een bezoek aan haar. 

Wat weten we nog niet van je? 
Ik ben opgeleid als kynologisch 
gedragstherapeut. Nadat ik ja-
ren voor de klas had gestaan 
was ik mijn eigen hondenschool 
gestart met daarbij een praktijk 
voor gedragspoblemen bij hon-
den en hun eigenaren. Vanwege 
de verergering van mijn rugpro-
blemen moest ik stoppen met 
de hondenschool. Toen ik 8 jaar 
geleden bij mijn man in de make-
laardij ben gestapt, kon ik mijn 
werkzaamheden als gedragsthe-
rapeut niet meer combineren en 
ben ik gestopt. 

Waar ben je trots op?
Natuurlijk op mijn kinderen. Zij 
hebben allebei hun studie goed 
afgerond en een goede baan, 
maar ik ben vooral trots op wie 
ze zijn en hoe ze in het leven 
staan. Ook ben ik blij en dank-
baar dat ik hen een warm nest 

heb kunnen geven en dat ze al-
tijd bij ons terecht kunnen. 

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je doen?
Allereerst gaat aan het begin 
van het Zuideinde een bord ko-
men met maximaal 30 km. Zodra 
de Dorpsstraat is gepasseerd, 
zijn er mensen die het gaspedaal 
indrukken. Gelukkig lang niet ie-
dereen maar het is gevaarlijk om 
hier ’s avonds en zelfs overdag 
je hond uit te laten. Ook ande-
re dieren lopen gevaar zoals de 
katten en eenden. Een pretti-
ger plek voor de honden om te 
wandelen zou ik dus graag cre-
eren. Ik snap dat i.v.m. het vee 
de honden niet los mogen lopen 
op de weilanden maar een apart 
weiland waar honden kunnen 
spelen en loslopen zou super 
zijn. Nu moet ik daarvoor altijd 
de auto pakken en naar een los-
loopgebied rijden.

Ik ben nog onvoldoende inge-
voerd in Aarlanderveen om te 
weten waar wel of niet gebouwd 
kan worden, maar ik denk dat 
dat wel zou moeten gebeuren. 
Wel kleinschalig om het dorpse 
karakter te behouden. Om de 
levendigheid en ontmoeting te 
stimuleren zou ik wel een soort 
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buurtwinkel willen inrichten met 
vrijwilligers, dus waar mensen 
om beurten in staan. Waar lokale 
producten in worden verkocht, 
biologisch, zonder plastic etc. 
Waar ook de ouderen een bak-
kie kunnen doen en een praatje 
kunnen maken. Natuurlijk gaan 
we ook allemaal naar de super-
markt, dus het gaat meer om de 
sociale functie en om verspilling 
tegen te gaan en zoveel moge-
lijk gebruik te maken van elkaars 
producten (bijv. uit de moestui-
nen), dan dat het nu zozeer com-
mercieel rendabel hoeft te zijn. 
Zoiets lijkt me een aanwinst voor 
ons dorp dus dit zou best verder 
ontwikkeld en bestudeerd kun-
nen worden. Wie weet vind ik 
hier medestanders in.

Het stokje is door Joke Burg-
graaf aan jou doorgegeven met 
de vraag hoe je het hier vindt in 
het boerendorpje vanuit de gro-
te stad?
Ik vind het hier helemaal gewel-
dig. We hebben 21 jaar in Was-
senaar gewoond en hoewel we 
daar ook leuke vrienden hadden 
en de natuur prachtig is, is het 
een plek waar je vaak bekeken 
en beoordeeld wordt. Dat vind 
ik afschuwelijk. Het fijne van hier 
is dat je jezelf mag zijn. Of je nu 
op je klompen of op je hakken 

komt het is helemaal oké. Was-
senaar is nooit echt mijn plek ge-
weest en met drie jaar in Aarlan-
derveen, heb ik hier mijn thuis 
gevonden. Vanaf het eerste mo-
ment vond ik het heerlijk hier. 
Elke keer als ik uit het drukke 
Den Haag terug kom rijden, ge-
niet ik van de rust, de molens en 
de Dorpsstraat met de lantaarns 
en ben ik heel blij als ik ons pad 
op rij. Het mooie dorp, de vrien-
delijke sfeer, het gevoel dat al-
les kan als je maar normaal doet 
en elkaar groet. De mensen zijn 
heerlijk eerlijk en er zal ook heus 
wel eens wat zijn of geroddeld 
worden maar daar blijf ik graag 
buiten. Jan en ik wonen hier met 
veel plezier.
 

Aan wie geef jij het stokje door 
en met welke vraag?
Aan Marco Bruijnes, hij woont in 
de Dorpsstraat. Er staat een hele 
oude schuur naast hun huis en 
dat is een soort erfgoed. Ze zijn 
de schuur nu aan het opknappen 
en ik ben heel benieuwd naar 
het verhaal achter de schuur.

Het doorgeef stokje, Lisette Kokje
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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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Dank
Hierbij wil ik iedereen bedanken die mij en mijn gezin de afgelopen 
heftige periode hebben gesteund. De vele kaarten die ik thuis en in 
het ziekenhuis heb mogen ontvangen, hebben mij erg goed gedaan. 
Het was overweldigend en hartverwarmend.

Tevens willen wij iedereen een voorspoedig en liefdevol 2020 toewen-
sen met vooral heel veel gezondheid.

Loek en Deborah Verhage

Aan komen dobberen: een eenpersoons kano. 
De eigenaar gelieve zich te melden op (0172) 572 898

Huishoudelijke hulp gezocht
Wij zijn op zoek naar een huishoudelijke hulp voor 3/4 uur per week 
of om de week. Heb je interesse of ken je misschien iemand die hier 
misschien geïnteresseerd in is, laat het ons weten!

Familie Bruijnes 06-13051026

Met vriendelijke groet,
Mariëlle Montagne en Marco Bruijnes

Dank jullie wel!
Iedereen heel erg bedankt voor het 
helpen bij het verzamelen van kerst-
bomen. We mochten er maar liefst 
94 ophalen in ons dorp! 

Groetjes Linsey en Wessel Valentijn

Ingezonden Berichten



32 Januari 2020

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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 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. Ferdinand Oppenhuizen 0172- 57 1308
  Huisartsdienst, 
 ´s avonds, ´s nachts en in het weekend.  0900- 51 380 39
  Tom in de buurt, voor zorg en welzijn vragen  088-9004567
:	info@tomindebuurt.nl 
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Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

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

Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl
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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.




