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Agenda

Alphen vitaal voor de jeugd
Elke woensdag middag. Check 
de Facebook pagina of er een 
activiteit is. Tijd 14.30 - 16.00 uur

Vrijdag 21 januari
De club Filmavond
Tijd 19.15
Zolder van de Gereformeerde 
Kerk, Dorpsstraat 107

Woensdag 9 februari
Knutselmiddag in de Speeltuin
Tijd 14.30 - 16.00 uur
 
Oud papier ophalen
Woensdag 2, 16 februari

Bestuursvergadering
Woensdag 2 februari

Redactievergadering
Woensdag 9 februari

De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 19 
februari

Inleveren kopij uiterlijk 
maandag 7 februari

06 - 45 08 53 68

info@jmhoveniers.nl

Aarlanderveen

www.jmhoveniers.nl

TUINAANLEG
VOL PASSIE EN 

VAKMANSCHAP
Uw hovenier midden in het Groene Hart



6 Januari 2022



Januari 2022 7

Nieuw
Dhr. Aad Lubbe (wijk 1, achterste 
deel Noordeinde)

Mw. Anita de Bruin (wijk 2, vanaf 
de kruising tot en met de Prik-
werf)

Dhr. Lex Aartman (wijk 9, Aar-
landerveenseweg, Hoge Dijk, 
Pasmahof, Kuiperserf)

Op de oproep in de Belange-
naar van oktober jl. om nieuwe 
bezorgers voor het Noordeinde 
te werven is enthousiast gerea-
geerd. Maar liefst zes mensen 
hebben zich daarvoor aange-
meld waarvan er een drietal 
voorlopig teleurgesteld moes-
ten worden.

De nieuwe bezorger voor wijk 
1 is dhr. Aad Lubbe geworden, 
zodat de vorige bezorger Theo 
Ammerlaan, een andere, klei-
nere wijk kon krijgen: het van 't 
Riet-hofje.

In wijk 2 is per 1 december jl. de 
bezorging door Anita de Bruin 
overgenomen. De bezorging 
van de Hoge Dijk richting Nieuw-
koop, Pieter Pasmahof en Kui-
perserf, is met ingang van heden 
in handen van Lex Aartman.

Deze verschuiving/wisseling be-
tekent een afscheid van dhr. Piet 
Verdonk (wijk 2) en mevr. Nel 
Veenswijk (wijk 9) die in deze 
wijken jarenlang de Belangenaar 
hebben bezorgd.

Ook een afscheid van dhr. Bert 
van Zuilen die iets korter ons lijf-
blad bezorgde op het van 't Riet-
hofje.

Namens het bestuur en redactie 
hebben wij bij deze welwillende 
mensen een boeket bloemen 
laten bezorgen en onze waar-
dering uitgesproken voor alle 
bewezen diensten in al die jaren.

Redactie Belangenaar

Bezorgerswisseling
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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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Muziekvereniging DSS

Muziekvereniging Door Samen-
werking Sterk
 
Vacature Vrijwilliger 
Marketingcommunicatie expert

Aarlanderveen is wereldbe-
roemd om haar Molenviergang 
maar minstens zo bekend om 
haar bijzonder veelzijdige muzi-
kale en vooral gezellige muziek-
vereniging DSS. Om die bekend-
heid verder te vergroten zijn we 
op zoek naar jou! Dé marketing-
communicatie expert die samen 
met een enthousiaste commis-
sie deze nieuwe rol vormgeeft 
en DSS top-of-mind maakt.

Muziekvereniging Door Samen-
werking Sterk (DSS) is bijna 100 
jaar geleden opgericht en be-
staat uit een professionele mu-
ziekopleiding, Het opleidingsor-
kest, De Mars- en Showband en 
Het Fanfareorkest. DSS heeft 
muzikaliteit hoog in het vaandel 
staan en is, zoals de leden zelf 
zeggen, een club waar je je snel 
thuis voelt.

Op dit moment loopt er een Ra-
bobank Verenigingsondersteu-
ning traject waarbij de vereni-
ging samen met professionals 
van de bank en NOC*NSF kijken 

naar het verbeteren en verster-
ken van de marketing en com-
municatie van de verenging in 
het algemeen en van de orkes-
ten in het bijzonder. Om de re-
sultaten van dit project binnen 
en buiten de club uit te rollen 
zijn we op zoek naar de juiste 
expert!

Als marketingcommunicatie ex-
pert maak je deel uit van het 
bestuur van de vereniging, daar-
naast stuur je een commissie aan 
waarin alle orkesten en leeftijds-
groepen van de vereniging zijn 
vertegenwoordigd. We bieden 
je de kans om een marketing- en 
communicatiestrategie te ont-
wikkelen en te implementeren 
binnen de vereniging. Daarnaast 
ben je eindredacteur van alle 
externe berichtgeving. Je zorgt 
voor structuur en samenhang 
in de verschillende communica-
tiemiddelen van DSS, zoals pos-
ters, Social Media kanalen, pers-
berichten en de informatie op 
de website. Samen met de PR-
commissie ben jij beeldbepalend 
voor onze club.

DSS is een jeugdige vereniging, 
waar Social Media een grote rol 
speelt. Jij bent daarom de expert 
die op dat gebied onze commu-
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 www.loonbedrijfvanderpost.nl – 0172-571171 

 

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

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

           Voor al uw tuinonderhoud, aanleg 

     & Boomverzorging

  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

_____________________________________________________
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nicatie verder kan ontwikkelen, 
onze commissieleden kan inspi-
reren en gebruik kan maken van 
de kansen die er op dat gebied 
liggen.

Je bent bij voorkeur werkzaam 
(geweest) in hetzelfde vakge-
bied en kan een enthousiaste 
groep commissieleden inspire-
ren met jouw kennis. Je hebt af-
finiteit met (amateur)muziek en 
een hart voor het verenigingsle-
ven.

Wij bieden je een muzikale, cre-
atieve maar vooral ook gezellige 

vereniging waarin je jouw talen-
ten ruimschoots tot uiting kunt 
laten komen. 

Ben je enthousiast geworden en 
kan je niet wachten om je aan 
te sluiten bij onze club? Stuur 
dan vóór 14 februari een e-mail 
naar secretaris@doorsamenwer-
kingsterk.nl. 

Voor eventuele vragen kun je 
contact opnemen met Vivian Ze-
venhoven (secretaris) via e-mail 
of 06 45664861. Meer info over 
de vereniging vind je op www.
doorsamenwerkingsterk.nl

Muziekvereniging DSS

TRACTOR-LOONBEDRIJF

L.A. VAN DOLDER
Takkenversnipperaar.

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

Dorpsstraat 96                               Tel.: 0172-57 1608

2445 AP Aarlanderveen           Mob.: 06-204 379 73

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063
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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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Speeltuin Nieuws 1

Op woensdag 9 februari is er 
weer een knutselmiddag in de 
speeltuin. Van 14.30 tot 16.00 
uur. Leden €1,50 en niet leden 
€2,00.

Zaterdag 12 maart doen we met 
de speeltuin weer mee aan NL-
doet. Wij gaan de zandbak op-
knappen en de speeltuin weer 
speelklaar maken. Ook willen 
we het clubgebouw een grote 
schoonmaak beurt geven. Vanaf 
08.30 uur staat de koffie klaar. 

Heeft u een paar uurtjes over 
kom ons dan helpen. Geef je op 
via de site van NLdoet of kom 
gewoon gezellig langs maar 
meld dit dan wel even aan een 
bestuurslid. Wij zorgen voor de 
lunch en willen dus wel graag 
weten op hoeveel mensen wij 
kunnen rekenen. 

Groetjes van het kinderactivitei-
ten team van de Buurt en Speel-
tuinvereniging Aarlanderveen.

Speeltuin Nieuws 2

In de week van 7 t/m 12 maart is 
er weer de jaarlijkse Jantje Beton 
collecte. Eén van de vrijwilligers 
van onze speeltuinvereniging 
komt deze week bij u langs. De 
helft van de opbrengst is voor 
onze vereniging. Dit willen wij 
graag gebruiken voor de kinder-
activiteiten. Alvast bedankt voor 
uw gift.

Groetjes van het kinderactivitei-
ten team van de Buurt en Speel-
tuinvereniging Aarlanderveen.
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De Zonnebloem terugblik 2021

Terugblik activiteiten 2021 Zon-
nebloem afdeling Aarlander-
veen

Het afgelopen jaar 2021 heeft 
ook voor De Zonnebloem afde-
ling Aarlanderveen in het teken 
van de Coronacrisis gestaan. Vrij-
wel het gehele jaar konden er 
geen activiteiten georganiseerd 
worden en konden onze gasten 
niet worden bezocht. De Zonne-
bloem afdeling Aarlanderveen 
heeft dit jaar daarom opnieuw 
op een aantal momenten een 
aardigheidje bij de gasten be-
zorgd. Daarnaast hebben de vrij-
willigers regelmatig telefonisch 
contact met hen gehad. Onder-
staand een terugblik op het af-
gelopen jaar:

Op 14 februari jl. werden, in 
plaats van de jaarlijkse Valen-
tijnsmiddag, plantjes bij onze 
gasten bezorgd.

Rond de Pasen hebben alle gas-
ten van De Zonnebloem een 
Paastasje ontvangen met daarin 
o.a. chocolade-paaseitjes.

In de maand juni hebben de 
vrijwilligers een tasje met twee 
plakjes cake, doosje aardbeien 
en een bus slagroom bezorgd.

Een aantal van onze gasten is 
mee geweest met de dagboot-
tocht van de Alphense regio van 
De Zonnebloem op 5 oktober jl.

Op 12 oktober jl. hebben we 
voor het eerst in het afgelopen 
jaar onze gasten kunnen verwel-
komen tijdens een lunch in het 
clubgebouw van de Speeltuin. 
De gasten waren blij elkaar weer 
te kunnen zien en hebben geno-
ten van de lunch die door de vrij-
willigers was gemaakt.

In de Sinterklaastijd zijn de gas-
ten verrast met een tasje met 
wat lekker Sint-snoepgoed en 
een gedicht.

Maar helaas kon ook het jaarlijk-
se kerstdiner dit jaar opnieuw 
niet kon doorgaan en is er op 16 
december jl. bij de gasten een 
lunch met een kerstkaart be-
zorgd; de lunches waren prach-
tig klaargemaakt en feestelijk in-
gepakt door de familie Vergeer 
van Het Oude Rechthuis.

Tijdens de vergadering van 
bestuur en vrijwilligers op 17 
september jl. is Corry Valen-
tijn gehuldigd: zij is sinds 1996 
vrijwilliger bij De Zonnebloem 
en heeft daarvoor een gouden 
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speld en oorkonde ontvangen.

De lotenverkoop ging dit jaar op 
dezelfde wijze als vorig jaar: er 
werden geen loten huis-aan-huis 
verkocht. In plaats daarvan kon-
den de bewoners van Aarlander-
veen hun loten bestellen waarna 
deze werden thuisbezorgd. Op 
deze wijze is een groot aantal 
loten verkocht, waarvan een 
groot deel van de opbrengst ten 
goede komt aan de plaatselijke 
afdeling van De Zonnebloem. 

Ook willen we de mensen in Aar-
landerveen die tijdens de Jumbo 
sponsoractie en de Rabobank 
clubsupport aan De Zonnebloem 

in Aarlanderveen hebben ge-
dacht, anderen van wie wij het 
afgelopen jaar een gift mochten 
ontvangen en al onze dorps-
genoten die loten hebben ge-
kocht, hartelijk bedanken. Mede 
hierdoor kunnen wij als afdeling 
voor onze gasten leuke activitei-
ten blijven organiseren.

In het jaar 2022 zal De Zonne-
bloem afdeling Aarlanderveen 
weer activiteiten organiseren 
voor onze gasten in welke vorm 
dan ook.

Bestuur en vrijwilligers De Zonne-
bloem Afdeling Aarlanderveen

De Zonnebloem terugblik 2021

Ingezonden Berichten

Ik ben fotograaf en opzoek naar een ruimte voor mijn fotografie. Het 
liefst shoot ik buiten maar met slecht weer is het fijn iets achter de 
hand te hebben. 
Het zou gaan om een daglicht studio/ruimte, dus veel licht en ramen. 
Minimaal 20 vierkante meter. 

Kan je mij helpen? 
Neem dan contact met mij op:
daviniavanlee@hotmail.com
06-14294951
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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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Interview met Patrick Hofkens-
Vianen
Door Patricia de Sain-Innemee

Vertel eens iets over jezelf?
Ik ben geboren in het ziekenhuis 
in Leiden en opgegroeid in Rijns-
burg, nu 31 jaar geleden, en ben 
de oudste uit een gezin van vier. 
Qua karakter lijk ik het meest 
op mijn moeder. Ze zeggen dat 
ik zorgzaam ben en ik let op de 
mensen om me heen. Ik ben niet 
zo’n goede prater, wat ik dan van 
mijn vader heb, maar als ik een-
maal praat kom ik wel los en vind 
ik het gezellig. Qua uiterlijk lijk ik 
meer op mijn vader. Het introver-
te heb ik duidelijk ook van hem. 
Net als hij ben ik een harde wer-

ker en heb ik een enorm doorzet-
tingsvermogen. Het geloof heb ik 
van mijn vader meegekregen en 
dat is dankzij Niels, mijn man, nog 
versterkt. 

Hoe heb je Niels ontmoet?
In 2013 in een kroeg in Leiden 
hebben we elkaar voor het eerst 
ontmoet. Toen hebben we nog 
bijna een jaar om elkaar heen ge-
draaid en uiteindelijk zijn we sa-
men een pannenkoek gaan eten, 
maar op de vraag of we verliefd 
waren hebben we allebei glas-
hard naar elkaar ontkend dat het 
zo was. Beide waren we bang om 
toe te geven want als de ander 
dat niet zou beantwoorden, liep 
je het risico het lachtertje van de 

Het doorgeef stokje, 
Patrick Hofkens-Vianen
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kroeg te worden. Niels zit ook bij 
het gesprek en vult aan dat hij 
Patrick de knapste jongen van de 
bar vond en Patrick werd geraakt 
door met hoeveel passie Niels 
over zijn geloof sprak en was en 
is gecharmeerd van zijn zuidelijk 
accent. Uiteindelijk is in januari 
2014 de vonk echt overgeslagen 
en op 15/4/2016 zijn we getrouwd 
en inmiddels hebben we samen 
met Esmee een zoontje Seff van 
zeven maanden en twee weken. 

Wat doe je in het dagelijks leven?
Samen met mijn vader hebben we 
in Katwijk een bedrijf in vloeren 
en raamdecoratie. Mijn vader is in 
2001 het bedrijf Art-floor gestart. 
Samen met een compagnon des-

tijds, maar dat is helaas heel erg 
mis gegaan. Mijn vader heeft hem 
toen uitgekocht en vervolgens is 
mijn moeder mede-eigenaar ge-
worden van de VOF. Toen mijn 
moeder 4 jaar geleden overleed, 
ben ik sneller dan gewild mede-
eigenaar geworden. Ik doe de 
verkoop, inkoop en administratie 
en vader is de stoffeerder en doet 
alle uitvoering. Elf jaar geleden 
draaide ik al in het bedrijf mee. 
Ook mijn broertje werkt inmid-
dels op contractbasis bij ons in de 
buitendienst. Daarnaast hebben 
we een extra verkoopster in de 
winkel. Zij is een goede vriendin 
van Niels en mij en heeft ons ge-
trouwd. Doordat in coronatijd de 
vraag alleen maar is toegenomen 

Het doorgeef stokje, 
Patrick Hofkens-Vianen
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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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hebben we extra mensen nodig. 
Veel mensen zijn in deze tijd aan 
het verbouwen en omdat er niet 
veel anders kan, mag het wat 
kosten. Dat is voor ons wel po-
sitief want we hebben zelfs een 
tweede eigen pand gekocht. We 
zaten in een huurpand en één van 
de voordelen van de lockdown is 
dat we nu tijd hebben voor het in-
richten van ons nieuwe pand. Ho-
pelijk kunnen we eind april open 
gaan, want ik mis de contacten 
met de klanten nu de winkel niet 
altijd open mocht. En ik mis mijn 
moeder die elke dag in de winkel 
een bakkie kwam doen.

Wat betekent je moeder voor je?
Mijn moeder, Annemiek, was de 
persoon waar ik altijd alles aan 
kwijt kon. Haar levensmotto was 
‘dat ze het voor ons deed’. Ons 
als in haar kinderen, waar ze dus 
voor leefde. Daarnaast heeft zij, 
naast Niels die theologie heeft 
gestudeerd en heel veel van het 
geloof af weet, het gevoel ver-
sterkt dat ik katholiek wilde wor-
den. Ze is 11 jaar lang ziek geweest 
en op haar 49e overleden. Na het 
afscheid nemen bij de wake zei ze 
‘mam, ik kom zo’. Haar moeder is 
ook heel jong gestorven en hoe 
dichter ze bij de dood kwam hoe 
meer ze zich gedragen voelde 
door het geloof. Dat is voor mij 

een heel mooi voorbeeld van de 
kracht van Gods liefde. Als mijn 
moeder nog één maand langer 
had geleefd was ze 50. Onze 
tweede hond kregen we in het 
jaar van haar overlijden en heb-
ben we Sarah genoemd, omdat 
mijn moeder dat dus net aan wel 
of niet zou worden. Zo roepen 
we niet alleen onze hond, maar 
denken we ook steeds even aan 
haar.

Waarom ben je katholiek gewor-
den?
Van huis uit ben ik gereformeerd 
PKN opgevoed en sinds 1 decem-
ber 2018 ben ik katholiek gewor-
den. Vanaf het begin, als ik met 
Niels meeging, voelde ik me wel-
kom en werd ik ontzettend gast-
vrij ontvangen. Eerst waren de ri-
tuelen me wat vreemd (wanneer 
staan en zitten en wat antwoor-
den). Voor mij zit het verschil in 
dat ik veel meer diepgang voel 
in de interactie en ook de inhou-
delijke verdieping sprak mij erg 
aan. Katholieken geloven niet al-
leen met het hoofd, maar alle zin-
tuigen doen mee. Gaat ook veel 
meer om het meedoen en bele-
ven dan vooral naar de preek luis-
teren. Daarnaast spreekt de enor-
me traditie me aan. Het is al ruim 
2000 jaar een wereldgeloof wat 
door de kerk is gemaakt en pas 

Het doorgeef stokje, 
Patrick Hofkens-Vianen
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Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele, 
religieuze en eigentijdse uitvaarten 

en staan garant voor een verzorgde, correcte en 
stijlvolle uitvoering. 

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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daarna de bijbel en dus ook door 
de tijd veranderd. De rijkdom van 
feesten en vieringen waardoor 
het geloof veel dichterbij komt en 
levendig is gaf voor mij de door-
slag om katholiek te worden. Op-
vallend verschil ten nadele van de 
katholieken is wel dat ze vooral 
luisteren naar het gezang van het 
koor en bij PKN was de hele kerk 
1 groot koor en die geven tijdens 
de preek snoepjes door, maar die 
preken zijn dan ook weer veel 
langer dan in de katholieke kerk.

Hoe zijn jullie hier in Aarlander-
veen terecht gekomen?
De muziek heeft ons hiernaartoe 
gebracht en de problematische 
huisvesting. Niels is organist en 
is destijds als vaste organist in 
Noorden gevraagd en wij woon-
den in een vrije sectorwoning in 
Katwijk. We waren op zoek naar 
een goedkopere huurwoning 
en zitten eigenlijk tussen wal en 
schip (we verdienen teveel voor 
een sociale huurwoning en te 
weinig voor een koopwoning). 
De pastoraal werkster ging ver-
huizen vanuit Noorden en toen 
hebben we gevraagd of wij niet 
daar konden wonen, maar dat 
ging niet door. Toen in augustus 
2019 hier de woning vrijkwam 
konden we hier komen wonen 
voor een redelijke prijs en in ruil 

daarvoor houden we de boel in 
de gaten, doen we wat klusjes 
voor de kerk en nemen we bij-
voorbeeld pakketjes aan.

Het doorgeefstokje is aan jou 
doorgegeven met de vraag hoe 
het is om naast zo’n grote, impo-
sante kerk te wonen?
De parochie voelt een beetje als 
paleis Noordeinde in de PC Hooft-
straat van Alphen. We vinden het 
hier zo fijn wonen en kennen al 
veel mensen die bij de kerk be-
trokken zijn en vinden het super 
dat mensen hier elkaar gedag 
zeggen dat is in de meeste plaat-
sen wel anders. We kennen bijna 
iedereen in de straat. Misschien 
niet allemaal van naam, maar wel 
het verhaal en maken graag met 
allemaal een praatje. Het voelt 
ook veilig dat je hier bij veel men-
sen achterom komt i.p.v. door 
de voordeur. Het is een oase van 
rust hier en de natuur vinden we 
super mooi. Prachtig groen en 
we staan ook echt open voor de 
geluiden en al het moois wat de 
natuur biedt. Naast de kerk wo-
nen is vooral heel bijzonder door 
de klank van de kerkklokken. Die 
is heel bijzonder en met elk weer 
klinkt het anders. Met heel sterk 
vriezend weer klinken ze het 
meest zuiver. Verder verbaas ik 
me erover hoe levendig de paro-

Het doorgeef stokje, 
Patrick Hofkens-Vianen
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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

Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl
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chie is. Nu met corona even wat 
minder, maar normaal is er elke 
dag wel iets te doen. Juist nu zie 
je wel dat er dagelijks veel kaars-
jes in de kapel worden gebrand.

Jullie hebben samen een kindje. 
Hoe is dat?
In het 1e gesprek dat we samen 
hadden hebben we gelijk onze 
kinderwens geuit. Het moeilijkst 
aan “uit de kast komen” was 
dat ik me realiseerde dat ik geen 
kind zou kunnen krijgen. Geluk-
kig hebben we Esmee, de moe-
der van ons kind, leren kennen 
en zij wilde graag co-ouderschap 
met een homostel. Ons zoontje 
Seff is de helft van de week hier 
bij ons en de rest van de week bij 
zijn moeder. Daarnaast eten we 
ook iedere week met zijn 3en. Zo 
heeft hij alleen maar meer zorg 
om zich heen, met een moeder 
en twee vaders en heel veel opa’s 
en oma’s en ooms en tantes die 
van hem houden.

We hebben vooraf alles tot in 
den treuren uitgesproken hoe 
we over dingen denken en zaken 
vastgelegd. Als het kan willen 
we heel graag nog meer kindjes. 
Maar Esmee woont heel klein in 
Hoogmade. Dus zodra ze groter 
kan gaan wonen denken we aan 
gezinsuitbreiding. We houden 

eens per kwartaal een soort van 
APK gesprek waarbij we alles wat 
we lastig vinden uitspreken. Alle 
drie vinden we communicatie 
heel belangrijk. Juist als je zaken 
niet uitspreekt gaat het vaak mis. 
Dat heb ik echt van Niels geleerd 
want van huis uit ben ik niet zo’n 
prater, maar door het wel te be-
spreken gaat het heel erg goed.

Hoe denken jullie dat het voor 
jullie kindje is om in een niet 
standaard gezin op te groeien?
Veel homo’s zijn het hier niet mee 
eens, maar wij vinden dat een 
kind een vader en een moeder no-
dig heeft en kunnen dat in deze 
situatie zo goed mogelijk samen 
doen. En ja het is anders, dus daar 
zal Seff later mee geconfronteerd 
kunnen worden, maar dat kan 
ook positief uitpakken. Laatst zei 
de dochter van een vriendin van 
ons ‘ ik wil ook 2 papa’s’ en zoals 
gezegd hij heeft veel mensen om 
hem heen die van hem houden en 
we geven hem weliswaar geen 
standaard gezin maar wel heel 
veel liefde en dat is toch het al-
lerbelangrijkste voor een kindje?!

Heel wat anders. Wat voor idee-
en heb jij als je burgemeester van 
Aarlanderveen wordt? 
Ik zou het vooral zo houden. Juist 
het pittoreske dorpse, dat maakt 

Het doorgeef stokje, 
Patrick Hofkens-Vianen
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Uitvaartonderneming
Gea van der Hee
06 27 27 88 98
www.geavanderhee.nl

bij een overlijden bén ik er voor u

Dorpsstraat 7
2445 AJ Aarlanderveen
Tel.: (0172) – 575355

Werkplaats:

Transportweg 11
2421 LT Nieuwkoop

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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het heel fijn om hier te wonen. Ie-
dereen kent elkaar en dat gezelli-
ge “kneuterige” spreekt me heel 
erg aan. Graag zou ik een groot 
huis voor Esmee regelen, zodat 
er genoeg slaapkamers zijn voor 
gezinsuitbreiding. Een speeltuin 
zou ik plaatsen in ons dorp en 
prullenbakken langs de weg laten 
zetten, want daar is een groot te-
kort aan. Verder ga ik me inzetten 
dat we de jongeren in ons dorp 
houden. Dus mogen er meer dan 
5 huizen per jaar gebouwd wor-
den, maar wel met behoud van 
het dorpse karakter en geen gro-
te villa’s maar gewone betaalbare 
1-gezinswoningen. Het is al vaker 
gezegd maar dat is echt nodig om 
het dorp levendig te houden, an-
ders wordt het een oudemensen/
forenzen villa dorp en loop je het 
risico dat het na verloop van tijd 
een spookdorp wordt.

Heb je nog hobby’s?
Ik hou van wandelen en ga graag 
mee met de ‘StapMeeOp-reis’ 
van de jongerengroep uit onze 
Clara & Franciscus federatie. 
Twee dagen in een klooster en 
acht dagen wandelen in de ber-
gen. Daarnaast hou ik van se-
ries en films kijken terwijl ik een 
legpuzzel maak. We zijn gek op 
bordspellen met vrienden.

Waar ben je trots op/dankbaar 
voor?
Ik ben dankbaar voor de stabili-
teit in mijn leven. Dat ik gelukkig 
getrouwd en vader ben en in een 
mooi huis woon. Het geloof zit 
zo sterk in me dat ik blij ben met 
hele kleine dingen en heel erg 
dankbaar ben. God is er ook voor 
jou wil ik tegen iedereen zeggen. 
Wil je daar eens over in gesprek? 
Kom gerust langs.

Heb je nog wensen?
Ik ben heel tevreden zoals het is 
en zoals aangegeven willen we 
graag nog meer kinderen. Ver-
der wil ik graag het bedrijf nog 
verder zien groeien, maar het is 
moeilijk om personeel te vinden. 
Als ik mag dromen, zouden we 
ooit nog wel eens ons eigen huis 
willen bouwen. Niels zijn droom 
is een winkeltje in de kerk met 
spulletjes zoals kruisjes, boeken 
en Christoffeltjes. Dat de kerk er 
over 100 jaar nog steeds is.

Aan wie geef je het stokje door 
en met welke vraag? 
Diana van Egmond. Ik ga van 
haar het misdienaars & acolieten 
rooster overnemen dus zij geeft 
aan mij dit kerkstokje door. Mijn 
vraag is: hoe is zij in Aarlander-
veen terecht gekomen en wat 
spreekt haar hier aan.

Het doorgeef stokje, 
Patrick Hofkens-Vianen
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De restauratie van de Midden-
molen van de Molenviergang 
Aarlanderveen is van start ge-
gaan. In de werkplaats worden 
de voorbereidingen getroffen. 
In maart verwacht de aannemer 
aan de molen zelf te beginnen.
 
Grondige restauratie
De restauratie van de Midden-
molen (molen 2) volgt op de 
inmiddels voltooide restauratie 
van de Bovenmolen (molen 3). 
Het is een grondige restauratie 
te noemen, waarbij onder meer 
een deel van het rietdek wordt 
vervangen. Ook de roeden zijn 
aan vervanging toe. Deze vor-
men de basis van het wieken-
kruis; de stalen balken die rond-
draaien als de molen draait. De 
waterloop – dit is waar het wa-
ter doorheen gemalen wordt 
– wordt gerestaureerd. En zo 
worden er nog meer werkzaam-
heden uitgevoerd.
 
Hard nodig
Door decennia van intensief 
gebruik, verkeert de molen mo-
menteel in een slechte, tech-
nische toestand. Om de molen 
voor verval te behoeden en deze 
als actief bemalingswerktuig 
te behouden, is restauratie dus 
hard nodig. Nadat de restauratie 
– naar verwachting eind dit jaar 

– is afgerond, mag de bouwkun-
dige staat van de molen weer 
‘goed’ worden genoemd en kan 
deze waarschijnlijk weer tiental-
len jaren bemalen met regulier 
onderhoud.
 
Molenviergang Aarlanderveen
De middenmolen dateert uit 
1869 en is onderdeel van de Mo-
lenviergang Aarlanderveen. De 
Molenviergang Aarlanderveen is 
de enige molengang ter wereld 
die als hoofdbemaling (door-
gaans zonder mechanische hulp) 
een polder bemaalt. De totale 
restauratie kost ruim € 450.000 
en wordt onder meer bekostigd 
door Hoogheemraadschap van 
Rijnland, Provincie Zuid-Holland,  
J.E. Jurriaanse Stichting, Molen-
fonds, Prins Bernhard Cultuur 
Fonds, Fonds Alphen en omstre-
ken en TBI Fundatie. Verbij Hoog-
made voert de werkzaamheden 
uit in opdracht van Stichting Mo-
lenviergang Aarlanderveen.

Restauratie Middenmolen 
Molenviergang van start
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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 60 06-51213484 0172-578995
    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

+   Politie, als er geen haast mee gemoeid is... 0900- 88 44
N  Wijkagent: Anthony Coli,  Kimberly Smeele en 
 Daniëlla van de Velden   0900- 88 44
	 :	E-mail via het contactformulier op Politie.nl
 Gemeente Alphen aan den Rijn              14 0172
   Huisarts, Dr. Ferdinand Oppenhuizen 0172-571308
  Huisartsdienst, 
 ´s avonds, ´s nachts en in het weekend.  088-4274700
  Tom in de buurt, voor zorg en welzijn vragen  088-9004567
:	info@tomindebuurt.nl 

 AED, code 333
Caravanstalling De Blijde Wereld Noordeinde 11C
Loon- en Verhuurbedrijf 
L.L. van der Post & Zn. BV Noordeinde 71
Gereformeerde Kerk  zijde Dr. van der Windhof
Lex Verdonk  Kerkvaartsweg 57
Familie de Pater Zuideinde 28

 De coördinatoren
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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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Colofon

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.

BESTUUR 
Björn van den Bosch  Voorzitter, Noordeinde 79a - 0641918355
Kees Vedder  Secretaris, Dorpsstraat 55 - 0654637078
Maries Koole  Penningmeester, Dorpsstraat 25d - 0624789002
B. Zonneveld  Research en speciale projecten, 0610893839
Rob Groenestein  IT, Wijkbeheer, Noordeinde 9d - 0653279375
- vacature -  Woonbeleid,
Hanny Broere  Contact persoon redactie, Hogedijk 12 - 0652653942

REDACTIE
Shirley Jasper-Veenswijk  Redactielid, Dokter v/d Windhof 6 - 572592
Kristel van de Pol  Redactielid, Zuideinde 2 - 0653224314
Patricia De Sain - Innemee Redactielid, Hogedijk 4a - 0630135423
Bastiaan van Gils   Opmaak, Pieter Pasmahof 3 - 0650126210
Dick de Graaf  Distributie, Kerkvaartsweg 33 - 571282




