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         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



Februari 2021 5

Agenda

Woensdag 10 en 17 februari
Alphen beweegt 
Sportinstuif bij SV Aarlander-
veen. Tijd 14.30 - 16.00 uur

Woensdag 24 februari en 3 
maart
Check de Facebook pagina 
van Alphen beweegt of er een 
Sportinstuif is

Oud papier ophalen
Woensdag 17 februari 
Woensdag 3 maart

Bestuursvergadering
Woensdag 24 februari

Redactievergadering
Woensdag 3 maart

De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 13 
maart

Inleveren kopij uiterlijk 
maandag 1 maart

Nieuw tijdelijk adres voor Henk Verkade

Na zijn ongeval met de scoot-
mobiel afgelopen zomer is Henk 
Verkade van het Brandwonden-
centrum in Beverwijk overge-
plaatst naar een revalidatiecen-
trum. Mocht u het leuk vinden 
om een kaartje te sturen, kan dit 
naar het volgende adres:

Henk Verkade
Revalidatiecentrum Heliomare
Unit 2a, kamer 4
Relweg 51 
1949 EC Wijk aan Zee

De redactie

 

 www.loonbedrijfvanderpost.nl – 0172-571171 
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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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Bericht van uw huisarts

Verbouwing
We zijn verheugd u te kunnen 
vertellen dat we u weer kun-
nen ontvangen in onze geheel 
vernieuwde praktijk.  Tijdens de 
ingrijpende verbouwing heb-
ben wij spreekuur gedaan in de 
portocabines in de voortuin. Het 
was een uitdaging maar mede 
door uw medewerking en be-
grip konden wij onze spreekuren 
toch gewoon door laten gaan. 

Corona
Helaas is het nog steeds nodig 
om de Corona maatregelen in 
acht te nemen. Kom dus niet 
met meer personen naar de 
praktijk dan voor de afspraak 
noodzakelijk is. Als de wachtka-
mer vol is verzoeken wij u om 

buiten of in de auto te wachten 
tot het tijdstip dat u uw afspraak 
heeft. En draag een mondkapje 
in de praktijk.

Nu de overheid begonnen is 
met vaccineren tegen Corona, 
krijgen wij veel vragen hierover.
Helaas hebben wij geen enkele 
invloed op het vaccinatiepro-
gramma. Voor actuele informa-
tie adviseren wij u te kijken op 
de site van de overheid: https://
www.rijksoverheid.nl/onderwer-
pen/coronavirus-vaccinatie

Voor overige actuele informatie 
verwijzen wij naar onze website: 
www.huisartsenpraktijkaarlan-
derveen.nl

06 - 45 08 53 68

info@jmhoveniers.nl

Aarlanderveen

www.jmhoveniers.nl

TUINAANLEG
VOL PASSIE EN 

VAKMANSCHAP
Uw hovenier midden in het Groene Hart
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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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Van de bestuurstafel

Windturbines
De maanden december en ja-
nuari zijn ondanks de corona 
voorbij gevlogen. Van de jaar-
wisseling hebben we nauwelijks 
iets gemerkt. Het bestuur van 
de BVA is vooral bezig geweest 
met het bestrijden van de idee-
en over windturbines en zon-
nepaneelvelden in de buurt van 
Aarlanderveen. Meerdere malen 
hebben we de pers gehaald en 
daardoor uit onverwachte hoe-
ken steunbetuigingen ontvan-
gen. Bij diverse webinars van de 
RES (Regionale Energie Strate-
gie) hebben wij digitaal aange-
zeten. Onze noodkreet om geen 
turbines in het cultureel erfgoed 
te zetten is gehoord en begre-
pen. De gemeente Alphen zegt 
nu: geen windmolens in polder 
Aarlanderveen. ‘De inwoners 
hebben ons met goede argu-
menten overtuigd,’ licht wet-
houder Van Zuylen het besluit 
toe bij Omroep West.

Toch kan de vlag nog niet defi-
nitief uit, daar moet Aarlander-
veen nog een aantal maanden 
op wachten, tot de definitieve 
kaart door de RES is opgesteld. 
Daar moeten de windmolens bij 
ons dan vanaf zijn. Wethouder 
Van Zuylen is hoopvol gestemd. 
‘Wij hebben dermate goede 

argumenten, dat de kans heel 
groot is dat in Aarlanderveen 
geen windmolens komen,’ zegt 
hij tegen Omroep West.  

Petitie
We gaan echter wel gewoon 
door met de petitie tegen de 
windmolens en de zonnevelden, 
die we eerder al in het januari-
nummer van de Belangenaar 
hebben gezet. Dit als stok achter 
de deur en bovendien is de drei-
ging van massa’s zonnepane-
len in de Aarlandeense polders 
nog niet geweken. Dank voor 
de honderden inzendingen tot 
dusver, maar we willen er graag 
meer. Daarom plaatsen we de 
petitie nogmaals in deze Belan-
genaar op bladzijde 19. Gaarne 
tekenen en inleveren in de brie-
venbus van de BVA (Dorpsstraat 
53a), als u dit nog niet heeft ge-
daan. Of mailen naar bestuur@
bvaarlanderveen.nl. 
 
Woningbouwcommissie
Na het afscheid van Jordi Wijfje 
hebben we Sander Kempen 
en Manouk Sloothaak bereid 
gevonden om de BVA te on-
dersteunen op deze lastige 
portefeuille. Zij vervullen geen 
bestuursfunctie. Zij worden nu 
ingewerkt en gaan de planologi-
sche ontwikkelingen in het dorp 
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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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volgen. Ze zullen aanwezig zijn 
bij het Bestuurlijk Overleg tus-
sen de BVA en de Gemeente op 
woensdag 24 februari. De BVA 
staat voor het behouden van 
de vitaliteit in Aarlanderveen. 
Doel is nog steeds het bouwen 
van 5 nieuwe woningen per jaar, 
waarvan 2 starterswoningen.

Brief Jan Stoop
De BVA staat achter het initia-
tief van de heer Stoop om aan 
de Gemeente om opheldering 
te vragen over haar beleid in-
zake kamerverhuur aan derden 
op de Dorpsstraat 29 en 31. 
De ontwikkeling aldaar is ongun-

stig omdat potentiële nieuw-
bouw gefrustreerd wordt.

Jaarvergadering
Meestal vindt de jaarvergade-
ring van de BVA plaats op de 
laatste maandag van maart.

Door de coronatoestanden heb-
ben wij de vergadering vorig jaar 
laten plaatsvinden op de laatste 
maandag van september. Wij 
stellen ons daarom voor om de 
jaarvergadering van 2021 te hou-
den op maandag 27 september. 
Om 20.00 uur in het Dorpshuis.

Bestuur BVA

Van de bestuurstafel
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Zuideinde 22

Anterieure overeenkomst en 
o n t w e r p b e s t e m m i n g s p l a n 
Zuideinde 22, Aarlanderveen.

Burgemeester en wethouders 
van Alphen aan den Rijn maken 
bekend dat zij met Welgelegen 
Beheer BV, statutair gevestigd 
en kantoorhoudende te Zuidein-
de 22 te Aarlanderveen, een 
overeenkomst hebben gesloten 
als bedoeld in artikel 6.24 Wet 
ruimtelijke ordening voor het re-
aliseren van 5 woningen op het 
perceel Zuideinde 22 te Aarlan-
derveen.

Ook maken burgemeester en 
wethouders van Alphen aan den 
Rijn bekend dat het ontwerp-
bestemmingsplan ‘Zuideinde 
22, Aarlanderveen’ conform ar-
tikel 3:8 van de Wet ruimtelijke 
ordening juncto artikel 3:12 van 
de Algemene wet bestuursrecht 
met ingang van 11 februari tot 24 
maart (gedurende een periode 
van zes weken) voor iedereen 
ter inzage ligt.

Aanleiding en doel
Beoogd wordt, ter plaatse van 
het voormalige agrarisch bedrijf 
aan het Zuideinde 22 in Aarlan-
derveen, een plan te ontwikke-
len genaamd ‘Welgelegen’. Het 
bedrijfsmatig agrarisch gebruik 

van de locatie is al geruime tijd 
beëindigd. De bedrijfsbebou-
wing is verouderd en voor een 
doelmatige bedrijfsvoering niet 
meer te gebruiken. Om de vita-
liteit van het buitengebied te 
waarborgen, wordt een heront-
wikkeling ter plaatse beoogd. 
Met het bestemmingsplan 
‘Zuideinde 22, Aarlanderveen’ 
wordt een herontwikkeling 
naar een woonlocatie mogelijk 
gemaakt, waarbij aansluiting is 
gezocht bij de woningbehoefte 
van Aarlanderveen. Hiertoe wor-
den de bestaande opstallen, met 
uitzondering van de bedrijfswo-
ning, gesloopt. De bedrijfswo-
ning wordt omgezet naar bur-
gerwoning en als vervanging van 
de bedrijfsbebouwing worden 
daarnaast vijf extra woningen 
in de vrije sector en het midden-
segment (koop) gerealiseerd, 
verdeeld over twee bouw-
massa’s. Eveneens worden een 
kleinschalige bed & breakfast en 
dierenverblijf gerealiseerd ach-
ter op het perceel, passend in 
het agrarische landschap.

Wanneer en waar kunt u het 
plan analoog en digitaal inzien?
Een zakelijke opgave van de in-
houd van de overeenkomst en 
het ontwerpbestemmingsplan 
met bijbehorende stukken kunt 
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u gedurende de eerder genoem-
de termijn van terinzagelegging 
inzien bij de informatiebalie van 
het gemeentehuis, Stadhuis-
plein 1 in Alphen aan den Rijn 
(voor actuele openingstijden 
zie www.alphenaandenrijn.nl). 
Vanwege het coronavirus kunt 
u het gemeentehuis alleen op 
afspraak bezoeken. Neemt u 
hiervoor contact op via tele-
foonnummer 14 0172. U kunt het 
ontwerpbestemmingsplan met 
de bijbehorende stukken ook 
digitaal inzien via de gemeen-
telijke website www.alphenaan-
denrijn.nl/bekendmakingen en 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 
via het zoekvak door te zoeken 
op het plan-ID onder vermelding 
van NL.IMRO.0484.Zuideinde22-
ON01. Deze mogelijkheid heeft u 
ook bij de informatiebalie in het 
gemeentehuis.

Inloopavond op het perceel 
Eveneens wordt op dinsdag 16 
februari van 19.00 tot 20.30 uur 
een inloopavond georganiseerd 
op het betreffende perceel 
Zuideinde 22 in Aarlanderveen. 
Hier kunt u het plan inzien en 
meer informatie krijgen over de 
inhoud en de realisatie. U kunt 
u aanmelden voor de bijeen-
komst via nieuwbouw@drieman.
nl. Bij een mogelijke verlenging 

van de lockdown zal de inloop-
avond met tijdsloten plaatsvin-
den waarvoor u, na aanmelding, 
een persoonlijke uitnodiging zult 
ontvangen.

Hoe kunt u reageren?
Binnen eerdergenoemde termijn 
van tervisielegging kan iedereen 
digitaal, schriftelijk of monde-
ling gemotiveerd een zienswijze 
over het ontwerpbestemmings-
plan bij de gemeenteraad indie-
nen. Digitaal via het formulier 
‘Zienswijze bestemmingsplan 
indienen’, te raadplegen via 
https://www.alphenaandenrijn.
nl/Onlineregelen/Zienswijze_be-
stemmingsplan_indienen. Hier-
voor heeft u DigiD nodig of u 
vult uw organisatiegegevens in. 
In het formulier geeft u duidelijk 
aan dat het om het ontwerpbe-
stemmingsplan Zuideinde 22, 
Aarlanderveen gaat met zaak-
nummer 356455. Meer informa-
tie over het digitaal indienen van 
zienswijzen kunt u vinden op 
https://www.alphenaandenrijn.
nl/Bestuur_organisatie/Contact/
Invloed_bezwaar_klachten/Ziens-
wijze_ontwerpbestemmings-
plan_indienen. 

Schriftelijke zienswijzen kunt u 
sturen naar postbus 13, 2400 AA 
Alphen aan den Rijn. Vermeld in 

Zuideinde 22
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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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uw reactie duidelijk uw naam, 
adres en contactgegevens en 
geef aan dat het om het ont-
werpbestemmingsplan Zuidein-
de 22, Aarlanderveen gaat met 
zaaknummer 356455. Voor het 
kenbaar maken van een monde-
linge zienswijze of voor nadere 
informatie kunt u contact op-
nemen met het Office Manage-

ment van team Ruimte van de 
Gemeente Alphen aan den Rijn 
op telefoonnummer 140172. Van 
de mondelinge zienswijze wordt 
een verslag gemaakt. Alleen de-
genen die tijdig zienswijzen in-
dienen, kunnen later beroep in-
stellen tegen de vaststelling van 
het bestemmingsplan.

Zuideinde 22

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

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

Vorig jaar werd ik door Shirley 
voor de Belangenaar geïnter-
viewd. Ik dacht toen er zijn vast 
nog meer ambachtslieden in het 
dorp. Zouden we hun creativiteit 
kunnen laten zien aan dorps-
genoten en bezoekers van ons 
dorp. Hoe pak dat ik aan? En hoe 
presenteer je dat in deze Corona 
tijd?

De etalage van Bakker van Leeu-
wen, midden in het dorp, leek 
mij een goede plek hiervoor. Het 
contact was snel gelegd en de 
bakker vond het een leuk idee. 
Toen op zoek, met wie dit sa-
men te realiseren? En kwam zo 
bij Nicole, Marcel, Rosa en Merel 
terecht. Mij leek het inspirerend 
als de voorwerpen, kunst, pro-
ducten in de breedste zin van 
het woord iets met het dorp te 
maken zouden hebben.

Zelf had ik al langer het idee om 
iets met molenzeildoek te doen. 
Tijdens het Kaas halen bij Kaas-
boerderij Luijben kwam ik Linda 
tegen en vroeg ik of ze wel eens 
oude zeilen hadden. Waarom ik 
niet even meereed naar de mo-
len kon ik het Willem Waltman, 
de molenaar van de eerste mo-
len van de Molenviergang, gelijk 
vragen. En ik had geluk hij had 
een oud molenzeil voor me. Zelf 

werk ik voornamelijk met leer ik 
moest toen eerst gaan bedenken 
wat met het zeil mogelijk zou 
zijn. Ik heb in het verleden vaker 
gelaserd op leer en mij leek het 
leuk om de skyline van Aarlan-
derveen op het molenzeildoek 
te laseren en daar een tas van te 
maken. Nicole heeft mij gehol-
pen om het idee van de skyline 
te realiseren. Helaas leek het er 
op dat corona een streep door 
mijn idee zou trekken. Doordat 
ik niet op mijn vaste laseradres 
terecht kon. Maar Marcel hielp 
me uit de brand. Het resulteerde 
in twee tassen. De ene kan je op 
3 manieren gebruiken, als schou-
der, heup en pols tas. Ook zijn de 
compartimenten los van elkaar 
te gebruiken. De andere is een 
handige shopper geworden.
 
Rosa Vork heeft verschillende 
beelden van Aarlanderveen ge-
graveerd. Het wapen van Aarlan-
derveen op een glas. De molen-
viergang op een spiegel en het 
logo van SV Aarlanderveen op 
een spiegel.
  
Marcel Verschoor en Nicole van 
Rietschoten werken samen als 
kunstenaars. Speciaal voor deze 
expositie hebben zij twee ty-
pisch Aarlanderveense beelden 
gekozen, bakker van Leeuwen 
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en het wapen van Aarlander-
veen. Het schilderij van bakker 
van Leeuwen is gebaseerd op de 
foto die de afgelopen maanden 
in de etalage van de bakkerij te 
zien was. Het wapen van Aar-
landerveen hebben ze opnieuw 
vormgegeven in de stijl waarin 
wij werken.

Het wapen is ook verkrijgbaar op 
Hoodies (35 euro) en T-shirts (20 
Euro). Eenvoudig bestellen door 
een mailtje met de gewenste 
kleur Zwart, Bordeaux-Rood of 
Army Green en je maat te sturen 
aan: marcel@mustweunite.com
 
Merel Boogaard spint, verft en 
breidt graag. Ze gebruikt veel 
Letse patronen. Helaas hebben 
we dit seizoen nog niet kunnen 
schaatsen in het dorp. Anders 
had je jezelf lekker warm kunnen 
houden met haar truien, vesten 
en Finse wanten.
 
Als je nog niet bent wezen kijken 
loop dan een keer langs bij Bak-
ker van Leeuwen om de etalage 
expositie te zien. Je kunt ons vol-
gen op Instagram en Facebook 
“Aarlanderveen in beeld”.

Barbara

Mijn naam is Rosa Vork, 
Toen ik gevraagd werd om iets 
te maken wat over  Aarlander-
veen gaat en in de etalage van 
bakkerij van Leeuwen te presen-
teren om de mensen in deze rare 
en moeilijke tijd even iets anders 
te geven om over te praten of 
naar te kijken, heb ik meteen ja 
gezegd.

Eén van mijn hobby's is glasgra-
veren dus heb ik op een spiegel 
de Molenviergang gegraveerd, 
iets wat echt bij Aarlanderveen 
hoort. 

Het logo van S.V. Aarlanderveen 
heb ik op een kleinere spiegel 
gemaakt,  en ook het wapen van 
Aarlanderveen mag niet ontbre-
ken die staat op een wijnglas, 
ik heb hier een wijnfles met het 
wapen naast gezet, deze is te 
koop bij het Oude Rechthuis.

Mocht u interesse hebben om 
iets te laten graveren,  u kunt 
dan ook denken aan een ge-
boortekaartje of een vaas voor 
een huwelijk of bepaalde  leef-
tijd, of één van de dingen uit de 
etalage, kunt u mij bereiken op: 
06-40611563

Rosa

Aarlanderveen in Beeld
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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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De petitie is al honderden keren getekend, maar we hebben 
elke stem nodig! Petitie nog niet ingeleverd? Doe het snel!

Petitie van de Belangenvereniging Aarlanderveen

Geen windmolens in Aarlanderveen!

De Belangenvereniging Aarlanderveen roept de gemeente Alphen aan den Rijn,
de provincie Zuid-Holland en de regio Holland Rijnland op om geen 
windmolens in of rond Aarlanderveen te plaatsen. Aarlanderveen is onder de 
Regionale Energiestrategie aangewezen als zoekgebied voor windmolens tot 
mogelijk wel 250 meter hoogte. Dat is bijna vierenhalf keer watertoren Pietje 
Potlood.

Waarom niet? Aarlanderveen is een van de dertien cultuurhistorische 
kroonjuwelen van het Zuid-Hollandse landschap. Daarvoor geldt vanuit 
overheidswege behoud, bescherming en passende ruimtelijke ontwikkeling. 
Torenhoge windmolens passen daar niet bij. Ook liggen de zoekgebieden 
vlakbij Natura 2000-gebied de Nieuwkoopse Plassen. Windmolens hebben een 
negatief effect op de flora en fauna.

Gebieden in en rond Aarlanderveen zijn ook aangewezen als zoekgebied voor 
massa’s zonnepanelen in de weilanden. Aarlanderveen kent heel veel loodsen, 
schuren en boerenstallen. De Belangenvereniging Aarlanderveen meent dat 
het plaatsen van zonnepanelen op de daken daarvan een passender alternatief 
is dan de polders volzetten met zonnepanelen en wil dat eerst daarop wordt 
ingezet. Grootschalige energieopwekking door zonnepanelen in de polders is 
onwenselijk. 

Ik zeg NEE tegen de plannen en teken de petitie: 
(Naam en woonplaats invullen is voldoende, handtekening is niet nodig)

Naam Woonplaats

……………………………………               ……………………………………………………..

……………………………………               ……………………………………………………..

……………………………………               ……………………………………………………..

……………………………………               ……………………………………………………..

……………………………………               ……………………………………………………..

……………………………………               ……………………………………………………..

Knip deze pagina uit en doe hem z.s.m. in de brievenbus van de 
Belangenvereniging Aarlanderveen bij het Dorpshuis: Dorpstraat 53A, 2445 AK
Aarlanderveen

Mailen mag ook, naar bestuur@bvaarlanderveen.nl 
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Noordeinde 50

Enige tijd geleden hebben we 
in de Belangenaar de concept-
bouwplannen voor Noordeinde 
50 kenbaar gemaakt. Op eigen 
initiatief van het AD is hier ook 
in de media aandacht aan be-
steed. Naar aanleiding van deze 
berichtgevingen hebben we 
diverse reacties ontvangen. Di-
verse positieve reacties, maar 
ook signalen dat er meer men-
sen zijn die geïnformeerd willen 
worden of die vragen/zorgen 
hebben over de opzet van dit, in 
ons ogen, mooie project. 

Wegens alle beperkende Co-
rona-maatregelen hebben wij 
helaas (nog) geen inloop/info-
avond kunnen organiseren. De 
bedoeling is om dit in maart 
alsnog te doen. We zijn uiter-
aard afhankelijk van de COVID19-
maatregelen die op dat moment 
van toepassing zijn, dus waar-

schijnlijk wordt dat een digitaal 
moment.

Om onjuistheden over het hoe, 
wat en waarom we dit project 
in deze vorm willen realiseren 
te voorkomen verzoeken wij 
nogmaals iedereen die daar be-
hoefte aan heeft rechtstreeks 
contact op te nemen met on-
dergetekende. Ook aanmelden 
voor de (online) info-avond kan 
bij ondergetekende, stuur daar-
voor een korte mail met je naam 
en e-mailadres en je komt op de 
lijst. De exacte datum en opzet 
van de infoavond worden uiter-
aard tijdig bekend gemaakt.

Dank en met vriendelijke groet
Namens het koperscollectief,
Edwin Hijman

e.hijman@casema.nl
06-28995495
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Zoals elk jaar stonden we in de 
kerstvakantie te trappelen om 
de kerstbomen in Aarlanderveen 
op te halen. Al jaren verdienen 
we daar een leuk zakcentje mee. 

Helaas kwam de mededeling dat 
er door de gemeente Alphen aan 
den Rijn geen kerstbomeninza-
meling georganiseerd werd. De 
teleurstelling was groot. Maar 
al snel was er een alternatief be-
dacht. We hebben kerstbomen 
opgehaald met de vraag of de 
eigenaar van de boom ons wilde 
sponsoren. 5 cent voor iedere 
boom die we zouden ophalen. 

Van het uiteindelijk opgehaalde 

bedrag zouden we de helft do-
neren aan het Wereld Natuur 
Fonds. Wij hebben met deze 
actie uiteindelijk 80 kerstbo-
men opgehaald en deze zijn op 
woensdag 13 januari belange-
loos door buurman Leo van Dol-
der versnipperd. Ons initiatief 
werd door veel bewoners van 
Aarlanderveen erg gewaardeerd 
en hierdoor is er in totaal het 
mooie bedrag van 150 euro op-
gehaald. We hebben inmiddels 
75 euro gedoneerd aan het WNF 
waar ze erg blij mee zijn.

Alle sponsors heel erg bedankt!

Linsey en Wessel Valentijn

Inzamelingsactie Kerstbomen
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Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063
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Interview met Rein Kempen
Door Patricia de Sain-Innemee

Vertel eens iets over jezelf:
Rein Kempen, geboren (sep-
tember 1949) in het Zuideinde 
op hoeve “Semper Gaudentes” 
(altijd verheugd). Ik ben de 2e 
uit een gezin van 8 kinderen. 
We hadden een fantastische 
jeugd op de boerderij, lekker 

de ruimte, veel vrijheid, je kon 
zo de polder in. Als klein kind 
kwamen we niet ver van het erf 
af. We speelden vooral met de 
buurjongens en toen we naar 
school gingen werd onze wereld 
groter en kwamen we in contact 
met andere kinderen. Ik heb vier 
broers en drie zussen. Mijn oud-
ste broer is hier op de boerderij 
gebleven, één broer woont in 

Het doorgeef stokje, Rein Kempen
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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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Alphen, een zus in Nieuwkoop 
en de rest wat verder weg.

Uit wat voor gezin kom je?
Een heel fijn gezin waar het heel 
voorspoedig ging, tot mijn vader 
plotseling stierf (in 1964 op 45-ja-
rige leeftijd). Ik was 14 en toen ik 
vanuit de mulo naar huis kwam 
trof ik mijn moeder niet thuis. 
Dat zal ik nooit vergeten. Het 
was 1 juli en op 2 juli is mijn va-
der in het ziekenhuis overleden 
aan een hersenbloeding. Het 
was midden in de ‘hooibouw’ 
de drukste tijd van het jaar. We 
moesten natuurlijk verder en 
kregen gelukkig heel veel advies 
en hulp van een collega en vriend 
van mijn vader en met elkaar 
hebben we het bedrijf draaiende 
kunnen houden. Ieder had zijn 
taak en door die saamhorigheid 
hebben we een sterke band met 
elkaar. We hadden koeien en 
tot mijn vader overleed maakte 
moeder ook kaas. Daar is ze 
toen mee gestopt maar twee 
jaar later heeft ze ook dat toch 
weer opgepakt. Dit heeft me wel 
gevormd. Je leert werken en je 
doet het samen. Ieder doet waar 
die goed in is.

Waarin lijk je op je ouders? 
Vader was heel consequent, vro-
lijk en hield van een geintje. Ik 

herinner me nog wel dat collega 
boeren kwamen klaverjassen en 
dan was het erg gezellig. Omdat 
ik mijn vader niet zo goed gekend 
heb en meer door mijn moeder 
opgevoed ben, lijk ik waarschijn-
lijk meer op haar. Als ik aan mijn 
moeder denk, komt het woord 
zorg naar voren: Z van Zorgzaam 
voor mens en dier, O van onver-
moeibaar, R van rechtschapen, 
G van gezellig. Moeder was een 
mooi voorbeeld voor me.

Wat voor opleiding/werk heb je 
gedaan? 
In mijn hart was ik geen boer, 
ik timmerde liever als er iets ge-
maakt moest worden. Als klein 
kind hield ik al van technisch 

Het doorgeef stokje, Rein Kempen
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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

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

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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speelgoed. Na de Mulo ben ik 
naar het MSG (Mathesis Scientia-
rum Genitrix) in Leiden gegaan. 
De naam betekent: “Wiskunde is 
de moeder van de wetenschap”. 
Het was een technische school, 
waar ik eerst elektrotechniek 
heb gedaan, daarna werktuig-
bouw en later nog cv en energie 
techniek. Op mijn 19e ben ik voor 
mezelf begonnen. Dat ging niet 
zonder slag of stoot, want toen 
was je op je 19e nog minderjarig. 
Met een ‘beperkte handlichting’ 
die ik had gekregen van de kan-
tonrechter, word je dan voor 
bepaalde zakelijke handelingen 
meerderjarig en zo kon ik me in-
schrijven bij de KvK. Op onze hui-
dige woonplek in de Dorpsstraat 
85 stond een werkplaats aan de 
straatzijde met twee woningen 
erachter aan vast. Die wilde ik 
kopen maar daar bleek ik, on-
danks de beperkte handlichting, 
weer niet voor ‘bevoegd’. Toen 
heeft mijn moeder het gekocht 
en toen ik 21 werd heb ik het 
weer van haar gekocht. Het was 
een bouwval, dus we hebben na 
verloop van tijd alles gesloopt en 
toen casco in 1973 een woonhuis 
laten bouwen en daarna zelf af-
gewerkt. In 1976 zijn mijn vrouw 
Lenie en ik getrouwd en zijn we 
hier gaan wonen. 

Ben je altijd voor jezelf blijven 
werken?
Nee want ik deed het bedrijf al-
leen en soms was het heel druk 
en dan weer rustiger. Op een ge-
geven moment kreeg ik de kans 
om twee grote klussen te doen, 
maar daar werd te veel gevraagd 
voor mij alleen. Dus moest ik of 
personeel aannemen, of iets an-
ders besluiten, want het alleen 
blijven doen werd lastiger. Bij 
de woningbouwvereniging kon 
ik als installateur aan de gang 
en ben daar vervolgens doorge-
groeid naar projectleider. Ik heb 
hier ontzettend veel geleerd en 
een enorme ontwikkeling mee 
en doorgemaakt. Zo hebben we 
mooie energiebesparingstrajec-
ten gedaan en steeds meer met 
bewonersparticipatie. Het was 
de kunst om met zo min mogelijk 
investering, meer rendement uit 
de collectieve technische instal-
laties te halen. Ik heb daar ver-
schillende manieren voor toege-
past en over gepubliceerd in het 
landelijke blad van de overkoe-
pelende woningcorporaties. In 
2000 hebben we geparticipeerd 
in project “Sur-Euro” in opdracht 
van de Europese commissie. Met 
zes andere Europese landen sa-
men deden we projecten op het 
gebied van milieu en duurzaam-
heid. De start hiervan was in het 

Het doorgeef stokje, Rein Kempen
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Zweedse Lulea. Het doel was: 
uitwisseling van kennis en erva-
ring om samen tot besparingen 
te komen voor milieu en porte-
monnee.  Tot mijn pensioen heb 
ik hier met veel plezier gewerkt.

Waar heb je je vrouw ontmoet?
Lenie had ik al eens gezien in 
Woerden en toen had ik haar 
vanaf de dancing naar de trein 
gebracht. Een paar jaar later op 
een carnavalsfeest in Boskoop 
(van de KPJ waar we beiden lid 
van waren) hebben we elkaar 
weer ontmoet en toen sloeg de 
vonk over. Lenie komt uit Alphen 
aan den Rijn. Het was een hele 
leuke jongerenvereniging en we 
hebben daar een hele mooie tijd 
gehad. De vereniging en wij dus 
ook waren heel actief zowel cul-
tureel als bijvoorbeeld op gebied 
van sport. Er was elk jaar een re-
gionaal divers toernooi, inclusief 
volleyballen, en als je het goed 
deed mocht je mee naar Woer-
den, daar kwam alles bij elkaar. 
Er was geen hokjesgeest dus ie-
dereen ook mensen die niet uit 
de agrarische sector kwamen of 
van een ander geloof, waren van 
harte welkom. 

Omschrijf Aarlanderveen in je 
eigen woorden
Het is een plekje waar ik wel 

eens van wegvlieg, maar altijd 
weer terugkom. Ik zou hier niet 
weg willen. Vroeger met de KPJ 
was er in het dorp veel gezellig-
heid en vroeger thuis de ruimte 
en nu waardeer ik de rust. Hoe-
wel dat laatste voor de levendig-
heid van het dorp minder goed 
is, want je hebt de jeugd nodig 
voor nieuwe initiatieven. Zo’n 
klein dorp heeft voor- en nade-
len, mensen kennen elkaar én 
vinden ook wat van elkaar. Maar 
dat hoort ook bij zo’n klein dorp.

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?
Het woningtoewijzingsbeleid 
aanpassen met name voor jon-
geren ook in de huurwoningen, 
dat zij 1e keus hebben, zodat de 
jeugd hier kan blijven wonen. 
Daarnaast vooral bouwen in de 
prijsklasse die de starters kun-
nen betalen. Bijvoorbeeld zoals 
Leo van Dolder heeft gedaan, 
dat zou meer moeten gebeuren. 

Wat mag er niet veranderen/wil 
je behouden
Dorp zo houden zoals het is. Ver-
keer wat beter reguleren door 
proberen voor elkaar te krijgen 
dat de Hogedijk vanaf de Aar-
landerveenseweg doorgetrok-

Het doorgeef stokje, Rein Kempen
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ken wordt naar de Provinciale 
weg voor landbouwverkeer en 
vrachtwagens, zodat die niet 
door het dorp hoeven. Beter on-
derhoud plegen aan de bermen 
van het Zuideinde. Sommige 
plekken zijn zo afgekalfd en ver-
zakt dat het echt gevaarlijk is en 
er wordt nogal eens veel te hard 
gereden. 

Je hebt het doorgeefstokje van 
Leen gekregen met de vraag: 
“Stel je eens voor en wat doe je 
allemaal voor verenigingen en 
sport”?
Mijn vrijwilligerswerk is begon-
nen in het schoolbestuur van de 
Mariaschool in Aarlanderveen 
en de Vosseschans in Ter Aar. 
Dat was net in de tijd van de 
omzetting van kleuterschool en 
lagere school naar basisschool. 
Daar hebben we als bestuur heel 
veel werk van gehad. Zo moest 
er een medezeggenschapsraad 
komen en was het veel verga-
deren.  Iedere weekend moest 
ik als secretaris   de vele stukken 
die van het ministerie kwamen 
doornemen. Parallel daaraan 
zat ik in het oprichtingsbestuur 
van de Belangenvereniging. Ook 
toen ging het al over wonen. We 
hebben toen o.a. de enquête 
voor de 9 koopwoningen in het 
van der Windhof gedaan. Uitein-

delijk ben ik niet in het bestuur 
gegaan want ik vind dat als je 
ergens voor kiest, moet je er 
ook helemaal voor gaan en het 
samen doen. Omdat mijn vrouw, 
terecht, het wel fijn vond als ik 
nog eens thuis was ben ik in die 
periode met kleine kinderen, ook 
met het schoolbestuur gestopt 
en heb ik wat meer tijd voor me-
zelf en het gezin genomen. 

Toen ben ik lid geworden van de 
schaatsgroep STG (Schaatstrai-
ningsgroep) Ter Aar en daar ben 
ik nog steeds lid van. We gaan 
dan naar Haarlem met Andre de 
Bruin en Job van Vliet op maan-
dagavond en rijden dan om de 2 
weken een marathonwedstrijd.

Wat doe je nog meer voor sport?
Ik ben een echte sportliefheb-
ber. Over het volleybal hebben 
we het al gehad en van jongs af 
aan doe ik mee met de jaarlijkse 
molenloop. Die vindt zijn oor-
sprong in de KPJ. De eerste was 
in 1965 en die startte op het erf 
bij Visser, daar de dijk op, dan 
gingen we bij Van der Post over 
het erf, het Noordeinde in en op 
nummer 66 (bij boer Straathof) 
gingen we het erf op, daar gin-
gen we over de brug het weiland 
in tot de Achtermiddenweg, 
daarvandaan weer terug door 

Het doorgeef stokje, Rein Kempen
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het land van boer Van der Veld 
en zo weer terug naar Visser. Ik 
doe nog steeds mee en loop nu 
de 10,5 mee. Daarnaast heb ik 
een paar marathons gelopen in 
Rotterdam en 1x in New York. 
Dat was een enorme belevenis. 
Wat langzamer lopen heb ik ook 
verschillende keren gedaan met 
de 4- daagse in Nijmegen.

Verder hou ik ontzettend veel 
van schaatsen. Ik heb het geluk 
gehad dat ik twee keer de Elfste-
dentocht heb geschaatst en al 
vanaf 1989 verschillende keren 
de alternatieve elfstedentocht 
op de Weissensee in Oostenrijk. 
De laatste keer was in 2019.

Ook op de fiets heb ik mooie din-
gen mogen doen. Vaak ook voor 
een goed doel. Zo heb ik de de 
Alp  d’huzes, Mont Ventoux en 
Stelvio beklommen en Luik-Bas-
tenaken-Luik een aantal keren 
gedaan.

Het meest indrukwekkende voor 
mij was de Ropa-Run in 2001, 
een estafette hardloopwedstrijd 
van Rotterdam naar Parijs. We 
liepen door Rotterdam langs de 
Daniel den Hoed-kliniek (gespe-
cialiseerd in kinderkanker) en 
zagen daar die kinderen in bed-
jes liggen aan de slangetjes en 
dat was zo heftig, daar kreeg ik 
de tranen van in mijn ogen en 
dan zie je waar je het voor doet 
(KIKA).

Je zit toch ook al heel lang in het 
bestuur van het Oranjecomité?
Inderdaad sinds 1971 en in 1988 
ben ik secretaris geworden. Het 
is een gezellige club en we doen 
het graag voor het dorp. Zoals 
de meesten wel weten organise-
ren we het zomerfeest, oftewel 
de kermis, voor Koningsdag het 
ochtendprogramma en jaarlijks 
de 4 mei-herdenking. De vrou-
wen van de comité-leden hel-
pen al jaren ondersteunend mee 

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

Het doorgeef stokje, Rein Kempen
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en inmiddels zitten er ook drie 
vrouwen in het bestuur.

Wat weten we nog niet van je?
Vanaf 1974 zit ik bij toneelver-
eniging De Oldtimers. De laatste 
uitvoering zou 14 maart 2020 zijn 
geweest, die is helaas niet door 
gegaan. Van 1974 tot 2007 heb ik 
meegespeeld en was ik secreta-
ris. Nu doe ik de kaartverkoop, 
toneel opbouwen en het (niet?) 
nodige souffleurswerk. Ik ben 
een gelukkig mens, heb bijna 
nergens spijt van en doe alles 
met plezier.  Ik ben dankbaar dat 
ik van alles kan doen en dat mijn 
vrouw, kinderen en kleinkinde-
ren gezond zijn.

Een boel zaken waar je trots op 
kunt zijn lijkt me. Waar ben je 
het meest trots op?
Op mijn kinderen en de twee 
belangrijkste vrouwen uit mijn 
leven. Vanuit mijn jeugd gezien 
mijn moeder, want zij was echt 

op en top zorgen. Hoe zij het 
na het overlijden van mijn va-
der heeft gered, daarvoor heb 
ik echt respect. Zoals gezegd 
hield zij ook van gezelligheid en 
als er bij ons gesport werd, vond 
ze dat erg leuk.  Ons moeder is 
in 2015 overleden op 96-jarige 
leeftijd.

De tweede vrouw in mijn le-
ven waar ik trots op ben is mijn 
vrouw Lenie. Ik was veelal druk 
met werk, het verenigingsleven 
en sporten. Zij heeft grotendeels 
de opvoeding gedaan en alle 
drie onze kinderen zijn goed te-
recht gekomen. Daar ben ik echt 
trots op.

Aan wie geef je het stokje door 
en met welke vraag?
Aan Thécla Ammerlaan; hoe 
vind je het om vanuit een grote 
nieuwbouwwijk nu hier in klein 
dorpje te wonen?

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!

Het doorgeef stokje, Rein Kempen
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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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 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: 

Bert Vitters, Anthony Coli en Kim Smeele                  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 
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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 
Herman de Jong   Voorzitter - Noordeinde 3 - 0641859887
Kees Vedder  Secretaris - 0654637078
Maries Koole  Penningmeester - 0624789002
B. Zonneveld  Research en speciale projecten - 0610893839
Rob Groenestein  IT - Noordeinde 9d - 0653279375
- vacature -  Woonbeleid - 
Frank van der Salm Wijkbeheer - Stationsweg 6a - 0654955388

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




