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Wensconcert Songfestival waar kiest u voor?
Bij Wim en Cora gaat het lammeren door

De Viergang zet de deuren open
De dokter dankt hoe zijn afscheid is verlopen

NLdoet gaat aan de speeltuin klussen
Jantje Beton hoopt op volle collectebussen

Marco Bruijnes architect geïnteresseerd in cultuur
Opgevoed met muziek en natuur

Terwijl de storm over Aarlanderveen heeft geraasd
Is de dichter over zoveel activiteiten verbaasd
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In deze Belangenaar o.a.

Genieten 

Het wensconcert  
van DSS

Basisschool de Viergang

Open dag!

Nieuw leven

Lammetjes kijken

Dankwoord

Frans van der Kooij

wensconcert
fanfare dss aarlanderveen
zaterdag 7 maart - 20:00 u 

songfestival

locatie  - studio oosterman
noordeinde 62 - aarlanderveen

w i j  s p e len  uw we nse n !  -  grat i s  entre e
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Maandag 17 februari
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 19.30 uur.

Vrijdag 21 februari
Carnavalsdisco in de speeltuin.
Groep 1 t/m 3 18.30 tot 19.45 uur
Groep 4 t/m 8 20.00 tot 21.15 uur
-
Klaverjas competitie Spinmill bij 
studio Oosterman
Aanvang 20.00 uur. 

Vrijdag 28 februari
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20.00 uur.

Maandag 2 maart
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 3 maart
WLTO Klaverjassen bij studio 
Oosterman. Aanvang 20.00 uur.

Agenda

Jaarvergadering Belangenvereniging
Maandag 30 maart, Oude Rechthuis, 

aanvang 20.00 uur.
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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!

Vrijdag 6 maart
“Samen Kokkerellen, Samen 
Smullen” in het Dorpshuis. 
Aan of afmeldingen:
Shirley 572592, Elly 0613044096
Om 17.30 uur gezamenlijk eten.
-
Klaverjas competitie Spinmill bij 
studio Oosterman
Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 7 maart
De Oldtimers met Extra hulp op 
de eerste hulp. Aanvang 20.00 
uur in het Dorpshuis.
-
DSS Wensorkest. Aanvang 20.00 
uur, Studio Oosterman. Zie ook 
deze Belangenaar

Woensdag 11 maart
Knutselmiddag in de speeltuin 
van 14.30 tot 16.00 uur.
-
Lammetjes kijken bij Wim en 
Cora's Schaapsfarm tussen 
14.00 en 16.00 uur. Zie ook deze 
Belangenaar.

Vrijdag 13 maart
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 14 maart
De Oldtimers met Extra hulp op 
de eerste hulp. Aanvang 20.00 
uur in het Dorpshuis.

Maandag 16 maart
Klaverjassen bij de Speeltuin. 
Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 18 maart
Lammetjes kijken bij Wim en 
Cora's Schaapsfarm tussen 
14.00 en 16.00 uur. 

Ophaaldagen oud papier
Woensdag 26 februari
Woensdag 11 maart

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 14 maart
 
Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 2 maart

Bestuursvergadering
Woensdag 26 februari

Redactievergadering
Woensdag 4 maart
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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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Algemene ledenvergadering.
Binnenkort is onze algemene 
ledenvergadering, noteer alvast 
30 Maart bij het Oude Rechthuis.
De gemeente is inmiddels eige-
naar geworden van het bos, dit 
was eerst van de provincie. De 
volgende stap is dat het kadas-
ter de grenzen opmeet. Daarna 
gaan wij aan de slag om er een 
veilig speelbos van te maken.

Aan de muziektent is het regu-
liere onderhoud gepleegd, Henri 

Valentijn bedankt voor de nette 
uitvoering hiervan.

De eerste openbare AED hangt 
in het dorp, het doel van de ge-
meente is om Aarlanderveen 
van een dekkend netwerk te 
voorzien. Meer informatie over 
waar ze komen te hangen en 
hoe te gebruiken volgt.
 
Het bestuur

Van de bestuurstafel
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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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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

Dankwoord

Beste mensen, 
Hartelijk dank voor de enorme 
belangstelling en de moeite 
die jullie genomen hebben, om 
persoonlijk afscheid van mij te 
nemen op 10 januari. De vele 
persoonlijke woorden en herin-
neringen heb ik ontzettend ge-
waardeerd.

Ik bedank iedereen voor het in 
mij gestelde vertrouwen in de 
afgelopen jaren. Ook de mede-
werkers Irma, Pauline, Willeke, 
Annemieke en Lisette dank ik 
nogmaals voor de broodnodige 
ondersteuning, want in je eentje 

kan je geen huisartsenpraktijk 
runnen. Ik wens hen samen met 
mijn opvolger Ferdinand Oppen-
huizen alle succes toe in de ko-
mende jaren.

Dankzij jullie giften kon ik 
€3.350,- overmaken naar Artsen 
zonder Grenzen. Een fantastisch 
bedrag. Dank daarvoor.

Ik wens u het allerbeste toe.

Met vriendelijke groeten,
Frans van der Kooij

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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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

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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Ontdek nieuw leven in de polder

Bericht van Wim en Cora's 
Schaapsfarm: Schapen en lam-
metjes,  het voorjaar komt eraan.

Op dierendag 4e oktober, zijn 
de rammen weer bij onze scha-
pen gegaan en dus verwachten 
wij eind februari/begin maart 
de eerste lammetjes. Evenals 
voorgaande jaren willen wij 
onze schuur weer openstellen 

voor publiek. We houden het 
kleinschalig, geen lammetjesdag 
met kramen en andere activitei-
ten maar gewoon de mogelijk-
heid langs de groepshokken en 
kraamhokjes te lopen en als er 
vragen zijn, die aan ons te stel-

len. Graag wat leuke foto's ma-
ken tussen de dieren, ook dat 
kan. Onze schuur is ook geschikt 
voor ouderen met rollator/rol-
stoel, want de paden tussen de 
hokken zijn ruim opgezet.

We hebben er dit jaar voor geko-
zen om alvast 3 data hiervoor te 
kiezen. Op woensdagmiddag 11, 
18 en 25 maart kan een bezoek 
worden gebracht aan de scha-
pen en lammetjes tussen 14.00 
en 16.00 uur. Komt een andere 
dag of tijdstip u beter uit, of wilt 
u een afspraak maken voor een 
groepsbezoek neem dan even 
contact met ons op. Dit dan 
graag via info@schaapsfarm.nl

Er zullen nog meerdere data vol-
gen maar die zullen we bekend 
maken op de site www.schaaps-
farm.nl en/of op facebook cora's 
schaapsfarm.

Natuurlijk is er ook dit jaar weer 
een leuke kleurplaat voor de kin-
deren om mee naar huis te ne-
men.

Wij ontmoeten u graag ergens in 
maart.

Wim en Cora Herrewijn
Kerkvaarstweg 65
2445 AC Aarlanderveen
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16 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 maandag 16 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 wil kijken! Komt u kij-
ken 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 gecombineerde 
groepen en alle lokalen staan in 
open verbinding met elkaar. De 
hele school is in één oogopslag te 
overzien. 

Tijdens de werkmomenten heb-
ben de kinderen geen vaste plek, 
maar zogenaamde flexplekken. 
Ze werken in verschillende ruim-
tes en op verschillende plekken 
en mogen daar hun eigen keuzes 
in maken. De kinderen kunnen in 
eigen tempo, zelfstandig werken. 
Dit biedt de kinderen veel moge-
lijkheden om samen, maar ook 
op hun eigen niveau te werken en 
zo van en met elkaar te leren. De 
leerkrachten kunnen hierdoor de 
kinderen op maat begeleiden, of 
je nu meer uitdaging nodig hebt, 
of juist meer ondersteuning. 

Op onze school is daar veel ruimte 
voor, zo bieden wij eigentijds on-
derwijs!’

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 

Viergang open dag

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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Viergang open dag

biedt namelijk al deze faciliteiten 
onder 1 dak!

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: maandag 16 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 
ontvangen u graag!

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



14 Februari 2020

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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Aanmelden nieuwe leerlingen
Binnenkort starten we weer 
met de formatie voor het nieu-
we schooljaar. Het is voor ons 
belangrijk te weten op hoeveel 
nieuwe kinderen in groep 1 we 
komend schooljaar 2020-2021 
kunnen rekenen. Heeft u thuis 
een aankomende kleuter die tus-
sen 1-3-2016 en 1-7-2017 geboren 
is en wilt u hem/haar bij ons op 
school inschrijven? Kom dan ge-
rust langs op onze open dag, of 
op een ander moment, voor een 
kennismakingsgesprek!

Schommel
Na een mooie sponsoractie van 
de Jumbo en de verkoop van de 
loten van Jantje Beton hebben 
we een prachtige schommel 
aan kunnen schaffen. Afgelopen 
maand is deze schommel ge-
plaatst bij de school en we den-
ken dat wij de schommel met 
het mooiste uitzicht van heel 
Nederland hebben!

Viergang open dag

De nieuw geplaatste schommel bij de Viergang
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Speeltuin nieuws

Carnavalsdisco
Vrijdag 21 februari is er carnavals-
disco in de speeltuin. Voor groep 
1 t/m 3 van 18.30 tot 19.45 uur en 
groep 4 t/m 8 van 20.00 tot 21.15 
uur. Leden €2.00 en niet leden 
€2.50.

Om er zeker van te zijn dat er vol-
doende kinderen komen graag 
even opgeven via jeugdcommis-
sie@speeltuinaarlanderveen.nl 
of via Facebook onder de folder.

Collecte Jantje Beton
In de week van 2 t/m 7 maart ko-
men de vrijwilligers van de speel-
tuin weer rond met de collecte-
bus. De helft van de opbrengst is 
voor onze speeltuinvereniging. 
Het is ook mogelijk om te done-
ren via een QR code.

Knutselmiddag
Woensdag 11 maart is er weer 
een knutselmiddag van 14.30 tot 
16.00 uur. Leden €2.00 en niet le-
den €2.50.

NLdoet
Op zaterdag 14 maart doen wij 
weer mee met deze actie. Wat 
gaan we doen? Snoeien, de 
straat ophalen en schoonma-
ken, het schoonmaken gebeurt 
zowel binnen als buiten. Heeft 
u nog een paar uurtjes tijd kom 
dan ook zodat de speeltuin er 
weer netjes bij ligt voor het ko-
mende speelseizoen. We starten 
om 9:00 uur met een bakkie en 
iets lekkers. Graag tot ziens.

Groeten van het kernactiviteiten-
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

Nieuws van DSS

Het Eurovisie Songfestival is 
dichterbij dan je denkt!

Aarlanderveen Wilt u graag naar 
het Eurovisie Songfestival, maar 
heeft u geen kaartje kunnen krij-
gen? 

Dan heeft u nu geluk! 

Dit jaar staat het jaarlijkse 
Wensconcert van fanfare Door 
Samenwerking Sterk in het te-
ken van het Eurovisie Songfes-
tival. Op zaterdag 7 maart 2020 
zal het orkest de wensen van het 
publiek verklanken. 

Het Wensconcert is sinds jaar en 
dag een begrip in Aarlanderveen 
en is elk jaar weer een groot 
feest. De afgelopen weken heeft 
het orkest hard gerepeteerd op 
de wensen van de mensen. En 
dit jaar staan er weer schitteren-
de en bekende stukken op het 
programma, waar u hard op mee 
kunt zingen. 

Bent u benieuwd? Kom dan 
op zaterdag 7 maart 2020 om 
20.00 uur naar Studio Ooster-
man (Noordeinde 62, Aarlander-
veen). Zien we u daar?
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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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wensconcert
fanfare dss aarlanderveen
zaterdag 7 maart - 20:00 u 

songfestival

locatie  - studio oosterman
noordeinde 62 - aarlanderveen

w i j  s pe len  u w we n se n !  -  grat i s  entree
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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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Interview met Marco Bruijnes 
door Patricia de Sain-Innemee

Vertel eens iets over jezelf:
Ik ben opgegroeid in Alphen 
(1967) en heb daar gewoond tot 
ik dertig jaar geleden Mariëlle 
leerde kennen. Zij woonde en 
studeerde toen in Utrecht maar 
kwam oorspronkelijk uit Nieuw-
koop en daar zijn wij uiteinde-
lijk ook gaan wonen. Eerst in 
‘het huis van de schoenmaker’, 
dhr. Verzaal in de Dorpsstraat, 
daarna in ‘het huis van de televi-
siereparateur dhr. Koestal’ aan 
het Zuideinde. Nu wonen we 
alweer bijna 10 jaar in ‘het 
huis van Arkestein’ in 
de Dorpsstraat in Aar-
landerveen. De heer 
Arkestein was aan-
nemer/timmerman 
maar ook boeren-
leenman. In onze 
schuur waar Liset-
te het in de vorige 
Belangenaar over 
had, had hij zijn 
werkplaats. Daar 
staan nog steeds 
oude machines en er 
hangen ook nog bord-
jes met de openingstij-
den van de Boerenleen-
bank en ‘schaatsen slijpen’. 

Dus waarschijnlijk was hij een 
veelzijdige man.

Hoe oud is dit huis en moesten 
jullie er veel aan doen?
Het voorhuis stamt uit de 17e 
eeuw. Dat kun je bijvoorbeeld 
zien aan de taps lopende vloer-
delen en de ongelijke balken 
in het plafond, op deze manier 
werd zoveel mogelijk hout van 
een boom gebruikt en zo min 
mogelijk hout verspild. De eerste 
kaartvermelding in het kadaster 
is uit 1811. We hebben 

er be-

Het doorgeef stokje, Marco Bruijnes
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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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hoorlijk veel aan gedaan omdat 
er veel achterstallig onderhoud 
was. Maar het was een mooi 
renovatieproject waarbij o.a. 
nieuwe ramen, dakkapellen en 
een goot zijn gemaakt, gevels 
gerepareerd en het interieur is 
aangepast, we zijn blij met het 
resultaat.

Wat doe je als je niet in jullie 
huis of in de schuur bezig bent?
Ik heb sinds 2001 een architec-
tenbureau in Nieuwkoop: Marco 
Bruijnes Architecten. We werken 
daar met een klein, enthousiast 
en deskundig team. Na mijn stu-
die was ik eerst werkzaam bij een 
vermaard restauratie-architec-
tenbureau in Oegstgeest. Ik ben 
nog steeds blij met de kennis die 
ik daar heb opgedaan. Ons kan-
toor doet veel restauratie-pro-
jecten zoals landgoederen en 
rijksmonumenten, maar we 
werken ook met veel plezier aan 
grotere en kleine nieuwbouw-
projecten zoals bijvoorbeeld vil-
la’s op Zuidhoek in Nieuwkoop 
of een nieuw fabriekspand in 
Amsterdam.

Hoe word je architect?
De liefde voor renovatie/timme-
ren, met je handen bezig zijn, zat 
er van huis uit al jong in maar ik 
vind het ook leuk om te ontwer-

pen. Daarom ben ik eerst Bouw-
kunde in Den Haag gaan stude-
ren en heb daarna de Academie 
van bouwkunst in Amsterdam 
gedaan, de avondopleiding tot 
architect. Overdag werkte ik in 
de praktijk, voor mij was dit een 
goede combinatie.

Hoe heb je Mariëlle ontmoet?
We kennen elkaar door de mu-
ziek. Mariëlle is pianiste (opge-
leid aan het conservatorium) en 
ik speelde hoorn. We hebben 
destijds samen een keer opge-
treden en zo hebben we elkaar 
ontmoet. Een enkele keer tre-
den we samen op voor een bij-
zondere gelegenheid en thuis 
maken we met zijn allen graag 
muziek. We hebben samen drie 
dochters in de leeftijd van 12, 17 
en 21.

Heb je nog andere hobby’s?
Muziek is wel een van mijn 
grootste hobby’s. Vroeger speel-
de ik als amateur-hoornist in Al-
phen in het Rijnlands Symfonie 
Orkest. Ook heb ik lang op wed-
strijdniveau gebasketbald, mijn 
jeugdteam is zelfs een keer Ne-
derlands kampioen geworden. 
Toen onze dochters klein waren 
ben ik daarmee gestopt, want 
trainen en wedstrijd spelen kos-
ten veel tijd. Mijn werk en het 

Het doorgeef stokje, Marco Bruijnes
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renoveren van ons huis en de 
schuur, is de hobby die nu het 
meeste tijd in beslag neemt.

Waar kennen mensen je moge-
lijk van?
Ik heb in december meegezon-
gen in het ad-hoc koor voor het 
kerstconcert met DSS en niet 
te vergeten natuurlijk van onze 
oude schuur. Verder ben ik lid 
van de Lionsclub Nieuwkoop.

Wat weten we nog niet van je?
De oude lindebomen die voor 
ons huis staan, zijn al meer dan 
100 jaar oud en staan op de na-
tionale lijst van beschermde 
bomen. Het snoeien doe ik elk 

jaar zelf, dat vind ik fantastisch 
om te doen. Ik kom uit een ge-
zin van zeven (twee broers en 
vier zussen) en ik ben de jong-
ste. Mijn vader gaf de laatste 
jaren timmerles, van hem heb 
ik dus de nodige praktijklessen 
gehad. Hij was echt een mees-
tertimmerman, hij is in 2000 op 
84 jarige leeftijd overleden. Mijn 
moeder groeide op in Alphen 
aan den Rijn en woonde in haar 
jeugd op ’s Molenaars (nu Mo-
lenaarsbrug). Mijn opa en oma 
hadden een kruidenierswinkel, 
genaamd ‘Bos’, waar nu de brug 
is. Dit weet ik alleen uit de ver-
halen, want het is allemaal van 
voor mijn tijd. Mijn moeder is in-
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middels ook overleden maar zij 
is wel bijna 100 geworden, dus 
ook al ben ik de jongste, ik heb 
gelukkig toch lang van mijn ou-
ders mogen genieten.

Waarin lijk je op je ouders/wat 
heb je van huis uit meegekre-
gen?
De liefde voor muziek, natuur, 
cultuur (musea, concerten, bal-
letvoorstellingen) en natuurlijk 
het timmerambacht. Ik lijk denk 
ik het meest op mijn vader. Hij 
was wat rustiger, wat bedacht-
zamer dan mijn moeder. Mijn 
moeder was flamboyanter en ei-
genwijzer. Mariëlle lijkt meer op 
mijn moeder, hoewel ik zelf ook 
best eigenwijs kan zijn.

Omschrijf Aarlanderveen in 
jouw kernwoorden:
Ik kijk met de blik van architect 
en stedebouwkundige en dan 
zie ik een prachtig lintdorp met 
een mooie oude kern, monu-
mentale kerken en gebouwen 
en de uitlopers met de boerderij-
en en doorzichten.

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?
Voornamelijk zou ik inzetten op 
het behoud van het cultureel 

erfgoed. De belangrijkste kwali-
teit van het dorp is de lint-struc-
tuur met de boerderijen van het 
Noord- en Zuideinde, met door-
zichten naar de drooggelegde 
polders. En de Dorpsstraat met 
de mooie, soms ‘stadse’ archi-
tectuur. En natuurlijk de unieke 
molenviergang. Dat zou ik wil-
len versterken en daar zorg voor 
dragen. Dan blijven ook de ver-
halen levend die bijvoorbeeld 
Arjan van ’t Riet zo mooi verteld.

Wat mag er niet veranderen/wil 
je behouden:
Bescheiden nieuwbouw waar 
het kan het liefst in aansluiting 
op de dorpskern. Hofje van ’t 
Riet vind ik bijvoorbeeld een ge-
slaagd project. Maar de landelij-
ke sfeer van Noord- en Zuideinde 
met doorzichten naar de polders 
in tact in tact houden.

Het doorgeefstokje is aan jou 
doorgegeven met de vraag: Wat 
is het verhaal achter de schuur?
De vorige eigenaar Wim Smits 
heeft niets veranderd aan de 
schuur, dus het was nog steeds 
de werkplaats van timmerman/
aannemer Arkestein. De schuur 
stond vol met gereedschap en 
houtbewerkingsmachines met 
de ouderwetse aandrijfriemen, 
cirkelzagen, een vlakbank, draai-
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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



Februari 2020 29

bank, freesmachine etc.. Het is 
net een soort timmermuseum 
met al die spullen en het oude 
draaiwerk.

Niet uniek want die spullen vind 
je nog op meer plekken, maar 
voor mij was het net een soort 
schatkist. De vorige eigenaar 
was een echte verzamelaar. 
Klokken, machines en oude au-
to’s. Zo stond er op de zolder 
van de schuur nog een Trabant, 
in de andere schuur een oldti-
mer Jaguar en onder de vloer 
van het woonhuis een complete 
Peugeot in onderdelen. Onder 
het hele huis is een kruipruimte 
en daar zijn heel veel spullen uit 
gekomen.

Hoe oud en uniek is deze schuur?
Het unieke is dat de houten 
draagconstructie voorheen uit 
de haven van Amsterdam komt. 
De schuur heeft dienst gedaan 
als visdrogerij. De constructie 
zit met houten pennen (toog-
nagels) en merktekens in elkaar. 
Die konden zo als bouwpakket 
uit elkaar gehaald worden en 
hier weer opgebouwd worden.
Het vermoeden is dat de schuur 
ruim 160 jaar oud is, maar het kan 
ook zo maar 200 jaar oud zijn. 
Dat zie je ook wel aan de oude 

balken draagconstructie van de 
elf gebinten. De schuur was er 
behoorlijk slecht aan toe, dus 
toen we met de restauratie van 
het huis klaar waren, zijn we be-
gonnen met de restauratie van 
de schuur. Dat vind ik echt leuk 
om zelf te doen. Voor het woon-
huis heb ik ook zelf de nieuwe 
schuiframen en de dakkappellen 
gemaakt. Voor mijn werk ben ik 
met mijn hoofd bezig, maak ik de 
plannen en vergunningen etc. en 
in het weekend kan ik lekker met 
mijn handen aan de slag.

Waar ben je het meest trots op?
Op mijn gezin, mijn fantastische 
vrouw en geweldige dochters. 
Het is misschien niet zo origineel 
maar het is belangrijk en bijzon-
der dat wij het zo goed hebben 
met elkaar. Daar ben ik trots op.

Aan wie geef jij het stokje door 
en met welke vraag?
Aan Bert Esser, hij woont he-
lemaal aan het eind van het 
Zuideinde, tegen de Ziende aan. 
Hij heeft een baan waardoor hij 
meer in het buitenland dan in 
Nederland is en ik vraag me af, 
vooral omdat hij ook nog hele-
maal aan het eind van het dorp 
woont, of hij zich dan toch Aar-
landervener voelt?
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Te koop
Supergaaf autobed 90x200 
met aan de zijkant nog een 
hangkastje voor bijvoorbeeld 
boeken. Is reeds uit elkaar. 

Prijs nader over een te komen.

Meer info bij Shirley Jasper
Telefoon: 572592

Ingezonden Berichten
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Woordzoeker
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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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 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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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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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.




