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Het zonnetje staat weer te stralen
Tijd om zonnepanelen binnen te halen?

Vrijwilligers gezocht voor NL Doet
Wie weet hoe je helpen moet?

Willy Kempen nam het doorgeefstokje aan
En vertelt over haar Aarlanderveense bestaan

De Viergang richt zich op het individuele kind
Ouders kom kijken wat u ervan vindt!

Waarom Daarom? Geeft antwoord.
Wanneer Aarlanderveen bij Boskoop hoort?
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In deze Belangenaar o.a.

Voor uw kinderen

Open dag de Viergang

Het doorgeef stokje

Willy Kempen

Weetje

Waarom zit 
Aarlanderveen 

bij Boskoop?

Doet u mee?

Zon op Aarlanderveen
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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

Oostkanaalweg 5b
2445 BA Aarlanderveen

+31(0)172-473 841
+31(0)172-475 773

info@aardam.nl
www.aardam.nl

	  

	  

	  

 

 

Hollandse kaas 
Buitenlandse kaasjes 

Relatiegeschenken 
Cadeaubonnen 

Kwaliteit, vers en voordelig 

Kaashandel D. Lok 

Elke vrijdag is de winkel in ons kaaspakhuis 
geopend van 14.00 tot 20.00 uur. Of bestel uw 
kaas per email of telefonisch. Op vrijdagmiddag 
of -avond zullen wij uw bestelling thuisbezorgen! 

Van der Leeplein 8 – Aarlanderveen – 0172 573055 – dik-lok@hotmail.com 

 

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51   2461 GC  Ter Aar   Telefoon 0172 - 603787
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Zaterdag 17 februari 
Wensconcert 20:00 uur Studio 
Oosterman
-
Oldtimers, Wie van de drie

Zondag 18 februari
Oldtimers, Wie van de drie
Aanvang 14:00 uur

Maandag 19 februari 
Kaarten in de speeltuin aanvang 
19:30 uur

Vrijdag 2 Maart
Koken en kokkerellen. 
Start eten om 17:30 uur
Wees op tijd aanwezig
-
Klaverjassen bij SVA in de 
kantine, aanvang 20:00 uur

Maandag 5 Maart
Kaarten in de speeltuin aanvang 
19:30 uur

Zaterdag 10 Maart
NL Doet in de speeltuin
-
Oldtimers, Wie van de drie

Dinsdag 13 maart
W.L.T.O. klaverjassen bij Studio 
Oosterman. Aanvang 20:00 uur

Woensdag 14 maart
Knutselmiddag in de speeltuin.
Aanvang 14:30 to 16:00 uur

Vrijdag 16 maart
Klaverjassen bij SVA in de 
kantine, aanvang 20:00 uur

Zaterdag 17 Maart
Music Awards DSS, Dorpshuis, 
Aanvang 20:00 uur

Ophaaldagen oud papier:
Woensdag 14 februari
Woensdag 28 februari
Woensdag 14 maart

Bestuursvergadering
Maandag 26 februari

Redactievergadering
Woensdag 7 maart

De volgende Belangenaar
verschijnt rond 17 maart

Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 5 maart

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

Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen

Agenda

Jaarvergadering Belangenvereniging
Maandag 26 maart, Het Oude Rechthuis, 

aanvang 20:00 uur.
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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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54e 3-Molenloop!

Op Tweede Paasdag, 2 april a.s. 
organiseert de Aarlanderveense 
molenloopcommissie in samen-
werking met Alphense Atletiek 
Vereninging (AAV'36) de 54e 
editie van de 3Molenloop te Aar-
landerveen. 

Er wordt weer gewerkt met au-
tomatische tijdregistratie. Ge-
bruik wordt gemaakt van het 
systeem Mylaps van AAV36. In 
het startnummer is een chip ge-
monteerd die geactiveerd wordt 
bij het passeren van de mat. Zo-
doende krijgen alle lopers op de 
lange afstanden een netto-tijd 
achter hun naam. 

Van de 533 deelnemers in 2017 
kwamen er 73 uit Aarlanderveen, 
waarvan 46 kinderen.

Ook nu zal er weer gestreden 
gaan worden om het Aarlander-
veens Kampioenschap. Op alle 
afstanden zijn er prijzen te ver-
dienen voor de eerst aankomen-
de Aarlandervener(ster). We 
hopen dan ook op veel belang-
stelling uit het Dorp van zowel 
deelnemers als toeschouwers.  

Na het succes van voorgaan-
de jaren is  er voor de kinderen  
weer  een springkussen ed. aan-
wezig.

Inschrijven op de lange afstan-
den kan al vooraf via de website 
van de Molenloop: 
wwww.Driemolenloop.nl

Natuurlijk kan dit op de dag zelf 
ook vanaf 9.30 uur in het Dorps-
huis. De inschrijfgelden zijn €2,50 
voor de kinderen en €5,00 of 
€7,00 voor de andere afstanden. 
(afhankelijk van de herinnering)

De opbrengsten komen zoals ie-
der jaar ten goede aan het Dorp. 
Na afloop kan iedereen die de 
finish bereikt heeft een fraaie 
herinnering afhalen in het Dorps-
huis. 

Voor meer informatie, inschrij-
ven en uitslagen enz. kunt u te-
recht op www.Driemolenloop.nl

De starttijden van de wedstrijdprestatielopen zijn als volgt:
  500 m. voor de mini's t/m 8 jaar, starttijd 10.30 uur. 
   2,0 km voor kinderen t/m 12 jaar,  starttijd 10.40 uur.
   6,5 km voor iedereen   starttijd 11.00 uur.
  10,5 km  idem   starttijd 11.10 uur.
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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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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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Tel.:    0172-57 98 38
Mob.: 06-54 396 517
Zuideinde 34A 
2421 AJ Nieuwkoop
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Na de gemeentelijke fusie waar-
in Boskoop bij Alphen aan den 
Rijn is gekomen zijn in 2017 ook 
de woningcorporaties wonen-
Centraal (Alphen aan den Rijn, 
Aarlanderveen en Zwammer-
dam) en Trifolium (Boskoop) ge-
fuseerd en gaan samen verder 
door het leven als Woonforte.

Woonforte kent nu drie teams, 
te weten; team Oost, team West 
en team Zuid. In team Zuid zijn 
de dorpen Aarlanderveen, Bos-
koop en Zwammerdam samen-
gevoegd.

Er waren 2 redenen om de dor-
pen samen te voegen in een 
team. De eerste is dat Trifolium 
(Boskoop) sterk is in het werken 
in een gemeente met een dorps 
karakter. De andere belangrijke 
reden was dat ook de gemeente, 
Politie en de meeste zorginstan-

ties ook met een BAZ (Boskoop, 
Aarlanderveen en Zwammer-
dam) team werken.

De organisaties die in deze dor-
pen samen werken komen 1x 
per maand bij elkaar in het BAZ 
overleg. Samen kijken we naar 
de ontwikkelingen in de dorpen 
en zo nodig kunnen we dan ge-
zamenlijk het een en ander op-
pakken. Namens Woonforte zit 
Jan Boer bij dit overleg, hij is de 
buurtconsulent. 

In mijn volgende column ga ik in 
op de huismeester van Woon-
forte die ook in Aarlanderveen 
actief is.

Jan Boer
Buurtconsulent 
jan.boer@woonforte.nl

Waarom zit Aarlanderveen bij Boskoop?
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        Bloemen Kado Shop: De Blijde Wereld 
Verse Rozen - Boeketten - Bloemstukken en Rouwwerk 
          Planten - Plantenbakjes - Kado-artikelen 
 
Ook voor uw tuinonderhoud of aanleg voor meer info 
en het voordelige uurtarief 06-21536228 René Kroon      

                   
                Rozen bezorgen in heel Nederland !! 

  Zie onze Website www.deblijdewereld.nl 
           Noordeinde 11c / Aarlanderveen 0172-571909 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldtimers speelden: “Wie van de drie”

Aarlanderveen: zaterdag 20 fe-
bruari brachten de oldtimers de
première van hun nieuwe stuk 
“wie van de drie “ een komedie 
in 4 scènes geschreven door Carl 
Slotboom op de Aarlanderveen-
se planken. Het is er een uit de 
serie “Familie Bruinsma in de 
bocht “ een van de succes stuk-
ken van Slotboom , de favoriete 
schrijver van de club.

Het Dorpshuis in Aarlanderveen 
was zoals gebruikelijk weer tot 
de laatste stoel bezet. Het pu-
bliek werd verrast met een intro 
via de beamer wat er zich voor-

af had afgespeeld bij de familie 
Bruinsma. Het was een opwar-
mertje waar ze vooraf al veel 
plezier aan hadden beleefd.

Er was in ieder geval weer van 
alles te beleven bij de familie 
Bruinsma. Het publiek heeft zich 
geen moment verveeld. Er werd 
zeer overtuigend en enthousiast 
gespeeld. Iemand uit het publiek 
kwam met de vraag of Alex ver-
tolkt door Pedro, echt homo 
was, maar zijn vrouw kon geluk-
kig het tegendeel bewijzen, Het 
verhaal staat dan ook bol van 
de hilarische toestanden, want 
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wat gebeurt er als er opeens een 
minister van cultuur bij je komt 
dineren en je vrouw vertikt het 
om als tafeldame te fungeren, 
en tot overmaat van ramp komt 
dan ook nog de familie Bruinsma 
op bezoek, en dat zijn bepaald 
geen lieverdjes.

De regie was weer in handen van 
Marijke Dobbe die haar clubje 
enthousiast naar de eindstreep 
heeft gebracht. Rein Kempen als 
oud-gediende zorgde er weer 
voor dat de tekst lekker door 
kon lopen. En de rest? Dat deden 
ze met zijn allen zoals altijd!

John van der Laan debuteerde 
zeer verdienstelijk in dit stuk als 
de hotelgast Thomas. Op de eer-
ste rij zat Thomas van Veen zicht-

baar te genieten van zijn Oldti-
mers, waar hij jarenlang tussen 
heeft gestaan, maar nu kon hij er 
zelf een keer van genieten.

Voor diegenen die het stuk nog 
een keer willen zien volgen er 
nog 3 voorstellingen, en wel op: 
17 februari, zondag 18 februari 
matinee aanvang 14.00 uur. Za-
terdag 10 maart laatste uitvoe-
ring.

De kaarten kunnen weer be-
steld worden bij Rein Kempen 
0172571030 of via e-mail reinkem-
pen@hotmail.com of 0651115039

De Oldtimers zien u graag ko-
men. Bestel op tijd uw kaartje 
want het Dorpshuis heeft maar 
een beperkt aantal plaatsen.

Oldtimers speelden: “Wie van de drie”
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Open dag bij De Viergang

16 maart Open dag bij Basis-
school De Viergang in Aarlan-
derveen  (inclusief peuterop-
vang en kinderdagverblijf De 
Molenkiek)

Aan de rand van het dorp in Aar-
landerveen staat basisschool 
De Viergang: bent u wel eens 
binnen geweest? Op vrijdag 16 
maart aanstaande, tussen 8.45 
en 11.30 uur staan de deuren 
van de school aan de Jacob van 
Damstraat open voor ouders die 
eens binnen willen kijken! Komt 
u kijken bij onze leuke, kleine en 
veilige dorpsschool?  

‘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 werkmo-

menten hebben de kinderen geen 
vaste plek, maar zogenaamde 
flexplekken. Ze werken in verschil-
lende ruimtes en op verschillende 
plekken en mogen daar hun eigen 
keuzes in maken. De kinderen 
kunnen in eigen tempo, zelfstan-
dig werken. Dit biedt de kinderen 
veel mogelijkheden om samen te 
werken en zo van en met elkaar 
te leren. De leerkrachten kunnen 
hierdoor de kinderen op maat be-
geleiden, of je nu meer uitdaging 
nodig hebt, of juist meer onder-
steuning. Op onze school is daar 
veel ruimte voor, zo bieden wij 
eigentijds onderwijs!’

U kunt deze ochtend kennis ma-
ken met onze basisschool, maar 
ook de peutergroep en het kin-
derdagverblijf van De Molenkiek 
stellen hun deuren graag open. 
De Viergang biedt namelijk al 
deze faciliteiten onder 1 dak!

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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Door deze ochtend binnen te lo-
pen, kunt u zich laten informeren 
over onze werkwijze en organi-
satie binnen deze 3 organisaties. 
Om 8.45 uur kunt u meedraaien 
in een van onze groepen, om 
9.30 en 10.30 uur wordt er alge-
mene 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: vrijdag 16 maart, tussen 
8.45 en 11.30 uur, voor ouders 

die onze school graag leren ken-
nen.

Mocht deze datum niet uitko-
men, dan laten we u graag de 
school op een ander moment 
zien. 

U bent van harte welkom, wij 
ontvangen u graag!

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

Open dag bij De Viergang
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Kano’s te huur voor een ondekkingstocht door de boerennatuur
          •  Starten midden in het boerenland, nabij de Nieuwkoopse Plassen.
          •  Prachtige uitgezette routes.
          •   Ook te combineren met molenbezoek en restaurantarrangement.
          •  Ideaal voor families, verenigingen kinderfeestjes. (max. 80 personen)
          •  Ook barbecuen behoort tot de mogelijkheden.

         Jaap en Margreet Verduyn - Achtermiddenweg 3 - Tel.: 0172- 571165
         Voor meer info kunt u kijken op: www.boerderijdevooruitgang.nl

Uitvaartonderneming
Gea van der Hee

0172 53 23 00
06 27 27 88 98

www.geavanderhee.nl
info@geavanderhee.nl

Bij een overlijden 
bén ik er voor u.

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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Uitslag Zonnebloemloterij 2017

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2017

Prijsnr. Prijs  + aantal prijzen Gevallen op
1e prijs  € 15.000,-  10112277
2e prijs  € 10.000,-  10174011
3e prijs  Droomreis t.w.v. € 3.500,-  10532438
4e prijs  Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,-  10262935
5e prijs  Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,-  10398665
6e prijs  € 2.500,-  10065286
7e prijs  € 2.500,-  10728737
8e prijs € 2.500,-  10615839
9e prijs  € 1.000,-  10422441
10e prijs € 1.000,-  10104802
11e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,-  11051249
12e prijs  Weekendje weg t.w.v. € 445,-  10878665
13e prijs  Weekendje weg t.w.v. € 445,-  11306852
14e prijs € 445,-  10952356
15e prijs  € 445,-  10659601
16e prijs  € 445,-  10817912
17e prijs € 445,-  10244379
18e prijs € 445,-  10127478
19e prijs  iPad t.w.v. € 400,-  10169035
20e prijs iPad t.w.v. € 400,-  10146311
21e prijs iPad t.w.v. € 400,-  11022595
22e prijs E-reader t.w.v. € 129,-  10909563
23e prijs  E-reader t.w.v. € 129,-  10005621
24e prijs  E-reader t.w.v. € 129,-  10211480
25e prijs E-reader t.w.v. € 129,-  10998560
26e prijs € 100,- 15 44515 (5 eindcijfers)
27e prijs  € 100,- 15  85949 (5 eindcijfers)
28e prijs € 100,- 15  89226 (5 eindcijfers)
29e prijs € 50,- 150  3762 (4 eindcijfers)
30e prijs € 50,- 150  8303 (4 eindcijfers)
31e prijs  € 50,- 150  1064 (4 eindcijfers)
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De dingen goed regelen voor wanneer u dat zelf  

niet meer kunt: een testament kan u en uw  

naasten veel zorg en ellende besparen. Doorgaans  

treedt het pas in werking na uw overlijden, maar  

wat als u door ziekte of een ongeluk niet meer  

in staat bent om zelf te handelen? Wist u dat u  

voor die situatie ook een levenstestament kunt  

opstellen? Wie dan leeft, dan zorgt? Kroes en  

Partners denkt van niet!

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

testament?
Wij zorgen
dat het
bij u leeft
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Prijsnr. Prijs  + aantal prijzen Gevallen op
32e prijs € 50,- 150 0887 (4 eindcijfers)
33e prijs Fotoboek t.w.v. € 17,90 1.500 746 (3 eindcijfers)
34e prijs Fotoboek t.w.v. € 17,90 1.500 095 (3 eindcijfers)
35e prijs Bloemen bon t.w.v. € 15,- 1.500 164 (3 eindcijfers)
36e prijs Bloemen bon t.w.v. € 15,- 1.500  678 (3 eindcijfers)

Totaal 6.670 prijzen

Uitslag Zonnebloemloterij 2017

Speeltuin Nieuws

Op woensdag 14 maart is er 
weer een knutselmiddag in de 
speeltuin. Het begint om 14.30 
en duurt tot 16.00 uur. Entree is 
€2,00 voor leden en €2,50 voor 
niet leden.

Vrijdagavond 30 maart kinder-
bingo. We beginnen om 18.30 
tot 20.00 uur. De entree is €2,50 
voor leden en €3,00 voor niet 
leden. Hiervoor krijg je 4 bingo 
rondjes 1x snoep 1x chips en 1x 
drinken in de pauze.

Zaterdag is er een paasbrunch 
voor de kinderen. Om 10.30 wor-
den de kinderen verwacht en 

om 12.30 is het weer afgelopen. 
Kosten zijn €4,00 voor leden en 
€5,00 voor niet leden.

Opgeven kan via de mail jeugd-
commissie@speeltuinaarlander-
veen.nl

Hou alvast 14 april vrij dan is er 
weer het jaarlijkse schaapscheer-
dersfeest!

Groeten van het activiteitenteam
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Winterkost
Op 3 februari konden ruim 60 
mensen weer genieten van de 
jaarlijkse winterkostmaaltijd in 
Het Dorpshuis. In een sfeervol 
ingerichte zaal genoot men on-
beperkt van soep, stamppotten, 
speklappen en worst. Met dank 
aan de vrijwilligers in de bedie-
ning en de keuken!

Oud Papier
In de vorige Belangenaar heeft 
u kunnen lezen dat de gemeen-
te Alphen aan den Rijn de be-
woners van Aarlanderveen gaat 
aanschrijven met de vraag of 
zij een blauwe container voor 
het oud papier zouden willen. 
Zoals u ook kon lezen blijft DSS 
gewoon de partner voor de op-
haaldienst, wij rijden namelijk al 
met een vuilniswagen. Mocht 
u overwegen een container te 
nemen dan willen wij u vragen 
deze zo vol mogelijk aan de weg 
te zetten. Dit om te voorkomen 
dat er door het hele dorp contai-
ners met slechts een paar kran-
ten staan. Mocht u twijfelen of 
een container ook wat voor u 
is (zo'n ding kan ook flink in de 
weg staan) kunt u bijvoorbeeld 
ook samen met de buren 1 con-
tainer nemen, of in uw straat 
een aantal containers op handi-

ge plekken neerzetten. Dat doen 
sommigen buurten nu met de 
groene container ook al. Aan de 
ophaal data en/of tijden veran-
dert uiteraard niets. 

NL Doet
Op 10 Maart is de landelijke actie 
NLDoet. In Aarlanderveen zijn 
3 klussen aangemeld voor deze 
actie waar je als vrijwilliger de 
handen samen uit de mouwen 
kan steken. 

- Speeltuin: Opknappen van het 
plein rondom het speeltuin-
huisje

- Dorpshuis: Goten reinigen, di-
verse schilderklussen, het 
herstellen van een aantal deu-
ren en het vernieuwen van de 
noodverlichting.

- Speeltuin Maarten Boogaard-
hof: Schoonmaken en borders 
plaatsen.

Tussen 08.30 - 17.00 uur bent u 
van harte welkom om bij een van 
de klussen te komen helpen.

Nieuws van DSS
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Kom eens langs en ervaar de kwaliteit
die wij u te bieden hebben aan:
  • Verse frites
  • De beste sauzen
  • De lekkerste snacks
   meer dan 30 soorten

Iedere donderdag bij de brandweerkazerne in Aarlanderveen:

Snackservice Marie 
      
 
 

Aankomst: 17:00       Vertrek: 19:00

Uw bestelde frites en snacks worden gebakken volgens  de regels van 
het ‘’ verantwoord frituren’’. U kunt ons ook boeken voor:
verjaardagen, (school)feesten, bedrijfslunch en/of borrel.

 
Voor meer info: 0613117862 of  www.snackservicemarie.nl

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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Zon op Aarlanderveen?
Het model is simpel: bewoners 
investeren samen in zonnepane-
len op een groot dak in de buurt 
van waar ze wonen en vormen 
een coöperatie. Sinds 2014 ma-
ken ze gebruik van de postco-
deroos-regeling of de regeling 
verlaagd tarief voor collectieve 
opwek. De Zon op –coöperaties 
vormen samen een landelijke 
coöperatie Zon op Nederland 
(www.zonopnederland.nl) . Deze 
ondersteunt bij de projectont-
wikkeling en exploitatie. 

Over Zon op Nederland
Wij geloven niet dat onze over-
heid de duurzame energietransi-
tie in Nederland goed zal begelei-
den. We vinden het belangrijk dat 
gewone burgers hier een grote rol 
in spelen – en dat het niet wordt 
overgelaten aan institutionele 
beleggers en traditionele ener-
gieproducenten. De mensen van 
Zon op Nederland zijn gewoon 
burgers – burgers die hun verant-
woordelijkheid hebben genomen.

Zon op Nederland is een coöpe-
ratie zonder winstoogmerk. Wij 
zijn 100% eigendom van onze le-
den. Onze leden zijn alle lokale 
zonnestroom projecten die wij 
hebben helpen realiseren. Zon 

op Nederland heeft meer dan 15 
projecten helpen realiseren – al-
tijd in samenwerking met lokale 
initiatiefnemers. Alle projecten 
worden begeleid door onze eigen 
ervaringsdeskundigen. We onder-
steunen meer dan 40 initiatieven 
door heel Nederland, waarvan 
vele binnen een jaar in gebruik ge-
nomen zullen worden.

Aarlanderveen
‘Zon op Aarlanderveen’ zou 
een project kunnen zijn om zelf 
duurzame energie op te wekken 
d.m.v. zonnepanelen welke niet 
op het eigen dak staan. Voor de 
locaties van de zonnepanelen 
zullen er dak eigenaren gevon-
den moeten worden. Vervol-
gens kunnen alle inwoners van 
Aarlanderveen meedoen: je kunt 
in het project van de coöperatie 
participeren door zonnepanelen 
te financieren. Je krijgt dan ge-
durende tenminste 15 jaar een 
forse korting op je energiere-
kening én een opbrengst uit de 
verkoop van de stroom door de 
coöperatie. Dit noemt men de 
postcoderoosregeling.

De verwachting is dat de kosten 
circa € 350,- per paneel zullen 
gaan bedragen. De benodigde 
inleg heb je in circa 7 tot 8 jaar 

Zon op Aarlanderveen?
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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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terugverdiend. Maar belangrij-
ker: met elk zonnepaneel bespa-
ren we bijna 130 kg CO2 uitstoot. 
Dat elk jaar weer!

Projecten in de buurt zijn oa: Zon 
op Alphen a/d Rijn, Zon op de 
Meije, Zon op Woerdense Ver-
laat en Zon op Reeuwijk. 

Om bovenstaande op haalbaar-
heid te kunnen beoordelen zou 
ik graag reacties uit het dorp te-
rug krijgen t.a.v. een drietal on-
derwerpen:
1. Zijn er bewoners die moge-

lijk geïnteresseerd zijn om 
deel te nemen?

2. Heb je een mooi dak voor 
zonne-energie? Doe je er zelf 
niets mee? Wil je dat dak be-
schikbaar stellen? (mogelijk-
heden zie ik bv. op openbare 
gebouwen of bij agrarische 
bedrijven)

En last but not least:
3. Wie zou samen met mij de 

coöperatie u.a. (uitgeslo-
ten aansprakelijkheid) ‘Zon 
op Aarlanderveen’ willen 
oprichten? Deze groep van 
initiatiefnemers moet be-
staan uit minimaal 3 leden 
(voorzitter, secretaris en 
penningmeester) en zijn het 
aanspreekpunt voor contact 
met de buurtgenoten.

Uiteraard kan ik ook benaderd 
worden voor vragen en opmer-
kingen.

Ik hoop op vele reacties!
Erwin de Graaf
Maarten Bogaardhof 5 
Erwindegraaf@hotmail.com

Zon op Aarlanderveen?

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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Vertel eens iets over jezelf:
Ik ben geboren en getogen in 
Aarlanderveen (geboren in de 
Kruiswoning op het Noordeinde 
d.d. 20/1/1960). Mijn ouders kre-
gen in een hoog tempo 13 kinde-
ren. (In 1960 werd er zowel een 
tweeling als een drieling gebo-
ren). Helaas zijn twee kinderen 
als baby overleden en is een 
zusje op 15 jarige leeftijd veron-
gelukt. Vijf kinderen wonen er in 
Aarlanderveen en de andere vijf 
ook dicht in de buurt. Ik ben de 
één na oudste en de helft van 
een tweeling. We zien en spre-
ken elkaar regelmatig en met 
mijn iets jongere tweelingbroer 
heb ik nog altijd een bijzondere 
band. Met mijn man Hans heb-
ben we drie kinderen (1 meisje 
+ 2 jongens van 29, 27 en 23). Al-
leen de jongste woont nog thuis.

Hoe was het om op te groeien in 
zo’n groot gezin?
Opvallend aan ons gezin is dat 
de meeste in januari zijn gebo-
ren. Mijn moeder regelde alles 
en kon goed plannen en zo kon 
ze tussen het drukke werk door 
bevallen. Januari was een rus-
tige periode na de hectiek van 
het kaas maken van mei t/m ok-
tober.

We moesten al jong helpen op 

de boerderij (veehouderij en 
kaasmakerij) en er was altijd wel 
wat te doen. Ik maakte dus ook 
al jong kennis met koeien. Daar 
is mijn liefde voor vee ontstaan 
en die liefde is er nog steeds. 
Inmiddels fok ik al 5 jaar Dexter 
stamboekkoeien, een Iers ras 
van kleine koeien. Dit is echt 
mijn ding. Mijn man heeft niets 
met de koeien. Er zit geen diesel 
in en het maakt niet genoeg ge-
luid, maar als het echt nodig is, 
omdat het voor mij bijvoorbeeld 
te zwaar tillen is, helpt hij wel.

Ik heb gehoord dat je naast de 
koeien, Hans en je kinderen, ook 
van studeren houdt?
Ja dat klopt, ik heb mijn hele le-
ven gestudeerd omdat ik het leuk 
vind en dat doe ik nog steeds. 
Na de middelbare school, heb 

Het doorgeef stokje, Willy Kempen
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ik eerst de agrarische opleiding 
gedaan in Dronten. Daarna ben 
ik in de rundvee en bollensector 
gaan werken en weer in Aarlan-
derveen komen wonen. Toen 
ik nog maar net in Dronten stu-
deerde kreeg ik verkering met 
de Aarlanderveense loonwerker 
Hans Kempen. Na ons trouwen 
ben ik voor het loonbedrijf van 
Hans de planning gaan doen en 
al het papierwerk en personeels-
beleid. De daarvoor benodigde 
studies heb ik toen gevolgd. Elke 
keer als er iets nieuws op mijn 
pad komt pak ik daar graag de 
bijbehorende studie voor op.

Wat weten we nog niet van je? 
In een lang verleden ben ik ook 
nog redactrice van de Belange-
naar geweest en ik doe al vanaf 
mijn 15e, dus nu al zo’n 40 jaar, 
aan het ringsteken mee . Ik heb 
slechts twee keer overgeslagen. 
Verder heb ik met drie buurvrou-
wen tien keer in het buitenland 
de halve marathon gelopen. 
In Noorwegen hebben we een 
keer ’s nachts gelopen en het al-
lermooist was de keer op de Chi-
nese muur. Echt super gaaf! 
In mijn vrije tijd vind ik het ook 
belangrijk om me maatschap-
pelijk in te zetten. Zo heb ik 
bestuurdersrollen bij de Rabo-
bank en scholen vervuld en ben 

ik buurtbemiddelaar bij de ge-
meente Alphen aan den Rijn.

Verder hadden we twee keten 
op het erf staan. “De Keet” en 
“Het Gruppie”. Het Gruppie is 
meeverhuisd met onze oud-
ste zoon en we hebben nu een 
hangplek voor ouderen en die is 
omgedoopt naar De Grup. Voor 
de niet-Aarlanderveners: Grup is 
verbastering van groepie en te-
vens de goot waar in de stal de 
koeienstront in valt.

Het doorgeefstokje is aan jou 
doorgegeven met de vraag:
Hoe ben je op het idee gekomen 
om mediator/coach in de agrari-
sche sector te worden?
Na 25 jaar hebben we het bedrijf 
van Hans aan twee werknemers 
verkocht. Op een gegeven mo-
ment wilden we namelijk meer 
tijd voor ons gezin. Hans is actief 
in het loonwerk gebleven want 
daar ligt zijn hart, maar veel klei-
ner zonder vast personeel, zo-
dat hij zelf weer op de machines 
kon en lekker kan sleutelen. We 
waren beiden heel blij om na al 
die tijd af te zijn van het geregel 
en telefoon en vooral om meer 
tijd voor de kinderen te hebben. 
Zo konden we mee met onze 
kinderen naar de Trekkertrek en 
naar tenniswedstrijden kijken 

Het doorgeef stokje, Willy Kempen
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etc. We hebben in die tijd ook 
het huis verbouwd en vervol-
gens ben ik bij LTO Noord, de 
belangenorganisatie voor agra-
riërs, gaan werken omdat ik ook 
weer uitdaging zocht. Dat doe 
ik nu nog parttime. Ik werk daar 
als programmabegeleider bij de 
LTO Noord Academie en leid o.a. 
bestuurders op en begeleidde 
bestuurders met name wan-
neer er problemen zijn.  Daar 
ontdekte ik dat ik goed met con-
flicten om kon gaan. Daardoor 
ben ik de mediation-opleiding 
gaan doen en vervolgens ge-
lijk doorgegaan naar het niveau 
van registermediatior. Daar was 
ik handig in, ik vond én vind het 
leuk en zinvol, dus dat smaakte 
naar meer. Inmiddels had ik ook 
een coachopleiding gevolg bij de 
School voor Coaching in Leiden 
omdat ik veel bestuurders 1 op 1 
begeleidde. Omdat ik verdieping 
wilde en hier meer tijd aan wilde 
besteden ben ik 3 jaar geleden 
zelfstandig ondernemer gewor-
den. Mijn bedrijf heet Kempen 
mediation. Zie voor informatie: 
www.kempenmediation.nl
Ik doe dat ongeveer de helft van 
de week en ben hier weer de 
nodige aanvullende opleidingen 
voor gaan volgen, zoals de spe-
cialisatie familiemediation en op 
dit moment doe ik een opleiding 

op het gebied van systemisch 
werken.

Wat houdt je werk in?
Ik doe verschillende dingen zo-
als:
- 1 op 1 coaching (bijvoorbeeld 

boerinnen die meer een eigen 
weg willen gaan of niet (meer) 
in het boerenbedrijf mee wil-
len werken; boeren met burn-
out; of boerenzonen die niet 
weten wat ze willen of kunnen 
en of ze wel/niet in het familie-
bedrijf willen stappen.

- Familie-mediation binnen een 
maatschap; of wanneer er met 
broers en zussen of anderszins 
problemen met de opvolging 
zijn en generatieconflicten.

- Trainingen voor boeren en 
boerinnen bijvoorbeeld ‘Bonje 
op de boerderij ’ en ‘De kracht 
van de boerin’.

- Vitaal platteland project. Met 
de provincie en de gemeenten 
op de Utrechtse Heuvelrug. 
In dit project ziet de overheid 
het belang van een vitaal plat-
teland en wat de risico’s zijn 
wanneer niet wordt geïnves-
teerd in begeleiding van boe-
ren en hun bedrijven. Hiervoor 
zijn 5 coaches aangesteld waar 
ik er 1 van ben. Wij begeleiden 
bedrijven die op een keerpunt 
staan. Bijvoorbeeld keuze tus-

Het doorgeef stokje, Willy Kempen



Februari 2018 29

sen uitbreiden/verplaatsen/
verkopen. Ook nieuwe wetge-
ving komt in coachingstrajec-
ten aan de orde. Regelgeving 
kunnen zulke zorgen geven 
dat boeren niet alleen een ein-
de aan hun bedrijf maar ook 
aan hun leven willen maken. 
Tijdig hierover praten helpt. 
Door vanuit gemeenten en 
provincies coachingstrajecten 
aan te bieden wordt de drem-
pel laag gemaakt om over je 
zorgen te praten. Mijn wens is 
dat veel meer gemeentes dit 
gaan doen. In het oosten van 
het land zijn ze hiermee be-
gonnen toen het slecht ging 
met de varkenshouderij. Per-
soonlijk vind ik het een goede 
rol van de overheid om hier 
verantwoordelijkheid in te 
nemen. Niet alleen recreatie 
op het platteland bevorderen, 
maar ook zorgen dat het goed 
gaat met de boeren.

Wat vind je het leukste aan je 
werk?
Heel veel dingen vind ik leuk en 
dat is ook zo prettig aan de ver-
schillende dingen die ik in mijn ei-
gen bedrijf en bij LTO Noord kan 
doen. Eén van de leukste dingen 
bij LTO Noord vind ik jong talent 
opleiden. Die jongelui hebben 
lekker veel energie en dat geeft 

mij ook energie. Naast het in-
houdelijke werk en door studie 
mezelf te blijven ontwikkelen 
zijn klantcontacten erg leuk. Zo 
heb ik een website gemaakt en 
mail ik mijn contacten maximaal 
4 keer per jaar tips. Bijvoorbeeld 
over ‘wat is jouw rode knop’?

Heb je nog tijd voor ontspan-
ning? 
Voor mij is dat mijn dagelijkse 
moment met de koeien. Even 
daar de boel verzorgen, beetje 
kroelen met de koeien en dan 
kan ik de hele boel vergeten. Ik 
geniet dan ook volop van de na-
tuur en kan dan echt helemaal in 
het nu leven i.p.v. bezig te zijn 
met wat er allemaal nog moet 
gebeuren of de alledaagse be-
slommeringen. Daarnaast doe 
ik aan yoga, ga ik een avond per 
week wandelen en doe ik aan 
tennis en aan hardlopen met een 
buurvrouw. Naast het fulltime 
werken is op zaterdag in de tuin 
werken voor mij ook een vorm 
van ontspannen. 

Wat zijn eigenschappen van een 
goede mediator?
Belangrijk is dat je de rust kunt 
bewaren, niet mee gaat in emo-
ties en met emoties om kunt 
gaan, want het kan heel heftig 
zijn. Verder sterk op proces blij-

Het doorgeef stokje, Willy Kempen
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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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ven, regie houden en overzicht 
bewaken en niet mee gaan in de 
inhoud. Van huis uit hebben we 
geleerd dat er altijd genoeg is 
als je deelt. Met zoveel kinderen 
wen je daar snel aan. Op die ma-
nier kijk ik ook anders naar een 
conflict waar het juist vaak mis 
gaat omdat vanuit tekort wordt 
gekeken. Ik ben dankbaar dat ik 
naast het plannen deze eigen-
schap van mijn moeder meege-
kregen heb.

Omschrijf Aarlanderveen in 
jouw kernwoorden:
Dorp waar ik ben geboren en ge-
togen
Prachtige omgeving
Centraal. De molenaar (Johan) 
zegt altijd ‘Aarlanderveen is het 
centrum van de randstad’, want 
alle grote steden zijn zo’n 30km 
van hier.
Fijn dorp met fijne mensen.

Stel je bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou je als eerste verande-
ren?
Gisteren al huizen voor starters 
bouwen. Nu is er een hele grote 
groep jongelui tussen 22 en 28 
jaar die hier graag willen wonen. 
Als dat niet snel geregeld is mis 
je een hele grote groep en wordt 
het een slaapdorp. Gemeente 

Alphen mag hier meer verant-
woordelijkheid in nemen. De Ge-
meente geeft ruimte voor initia-
tief  maar mag hier wel wat meer 
het voortouw in nemen.

Wat mag er dan specifiek niet 
veranderen/wil je behouden:
De openheid, karakter van het 
dorp. Lekker dorp blijven. Wens 
dat de nieuwkomers zich ook 
welkom voelen en actief aanslui-
ten.

Waar ben je het meest trots 
op? 
Hoewel ik het ontzettend klef 
vind klinken en mezelf altijd af-
vraag (beroepsdeformatie?) of 
het wel klopt als mensen zoiets 
nadrukkelijk zeggen, ben ik trots 
op mijn man, dat we het samen 
zo goed hebben en dat we het 
lef hebben gehad het roer om te 
gooien. En ik ben dus ook trots 
dat ik drie jaar geleden voor me-
zelf ben begonnen en dat het 
goed loopt.

Aan wie geef jij het stokje door 
en met welke vraag? 
Aan Maries Koole. Hij woonde 
op het Zuideinde en is nu op het 
hofje (Van't Riet) gaan wonen en 
ik ben benieuwd hoe het bevalt 
op het hofje.

Het doorgeef stokje, Willy Kempen
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Gezocht Interieurverzorgster.
Wij zoeken een interieurverzorgster om gemiddeld 1 keer per week 
ons gastenverblijf Hoeve Suydeinde te Aarlanderveen weer op te fris-
sen na het vertrek van onze gasten.

We hebben geen vaste wisseldag dus ook de schoonmaak vindt plaats 
op wisselende dagen. Als je dit een leuke uitdaging vindt dan graag 
een mailtje naar het onderstaande mailadres.
caroline@suydeinde.nl

Hartelijke groet, Klaas en Caroline de Jong

BEDANKT!
Trouwe bezorger Harry Buurma is gestopt met het maandelijks af-
leveren van ons blad de Belangenaar in zijn wijk Oostkanaalweg/Ma-
chineweg.

Harry heeft deze werkzaamheden ooit opgepakt nadat hij in een ver 
verleden gestopt was met het secretariaat van de vereniging. Door 
zijn reeds hoge leeftijd en gezondheidsproblemen is het een verstan-
dig besluit denken wij en we zijn hem zeer erkentelijk voor al die jaren 
trouwe dienst.  Harry bedankt!!

Inmiddels hebben we Harriet Lek bereid gevonden om dat stokje over 
te nemen en is de voortzetting in dat gedeelte van ons dorp ook weer 
geregeld.

Namens bestuur en redactie 
Dick de Graaf

Jantje Beton
In de week van 5 maart t/m 10 maart komen weer de collectanten aan 
de deur voor Jantje Beton, een gedeelte van het geld wat hiermee 
wordt opgehaald is voor onze speeltuin in Aarlanderveen. Zodat de 
kinderen veilig en met plezier kunnen spelen in het dorp.

Ingezonden Berichten
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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 
 Harry Buurma  Oostkanaalweg 3 0172-476577   
    dolly-harry@hetnet.nl
 John de Pater  Zuideinde 28 06-23533925 0172-574948
    hjdepater@hetnet.nl
 Frank Luyben  Nieuwkoopseweg 9 06-47143338 0172-571553 
    luijben@hetnet.nl

 De coördinatoren

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

BESTUUR 
Herman de Jong   Voorzitter - Noordeinde 3 - 0641859887
Annette Hijman-Smit Secretaris - Noordeinde 53 - 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.



OUDSHOORN
www.toyota-oudshoorn.nl


