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De Belangenaar
Nieuws uit eigen dorp

Een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen

IJsclub Nooit Gedacht
Heeft een alternatief bedacht
Bakker Teun van Leeuwen is klaar
Na 70 jaar is dat niet zo raar
Wij buigen met respect
Dat u het zo lang heeft gered
Veel aandacht vind u over bomen
Zou dat door de milieudiscussies komen?
Bert van Essen vindt techniek niet raar
Hij maakt zelfs elektriciteit zichtbaar
Het zal u niet verbazen
Wij wensen u allemaal een fijn Pasen

In deze Belangenaar o.a.
Zet het in uw agenda!

Jaarvergadering
Belangenvereniging

Bomenvisie

Bomenpanel komt
tot leven!

Doet u mee?

Klaverjassen voor
de Vastenactie

Gefeliciteerd!

Familie Verduijn bij
beste 10 agrarische
ondernemers
Maart 2020

3

Agenda
Jaarvergadering Belangenvereniging
Maandag 28 September, Oude Rechthuis,
aanvang 20.00 uur.

Maandag 16 maart
Klaverjassen bij de Speeltuin.
Aanvang 19.30 uur.
Woensdag 18 maart
Lammetjes kijken bij Wim en
Cora's Schaapsfarm tussen
14.00 en 16.00 uur.
Vrijdag 20 maart
Klaverjas competitie Spinmill bij
studio Oosterman
Aanvang 20.00 uur.
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Dinsdag 24 maart
Klaverjassen voor de vasten
actie in ’t Achterom. Aanvang
20.00 uur. Zie voor meer info
deze Belangenaar.
Woensdag 25 maart
Lammetjes kijken bij Wim en
Cora's Schaapsfarm tussen
14.00 en 16.00 uur.
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Agenda
Vrijdag 27 maart
Klaverjassen bij S.V. Aarlanderveen. Aanvang 20.00 uur.
Maandag 30 maart
Klaverjassen bij de Speeltuin.
Aanvang 19.30 uur.
Vrijdag 3 april
“Samen Kokkerellen, Samen
Smullen” in het Dorpshuis.
Aan- of afmeldingen:
Shirley 572592, Elly 0613044096
Om 17.30 uur gezamenlijk eten.
Klaverjas competitie Spinmill bij
studio Oosterman
Aanvang 20.00 uur.
Dinsdag 7 april
WLTO Klaverjassen bij studio
Oosterman. Aanvang 20.00 uur.
Woensdag 8 april
Knutselmiddag in de speeltuin
van 14.30 tot 16.00 uur.
Vrijdag 10 april
Klaverjassen bij S.V. Aarlanderveen. Aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 11 april
Paasontbijt van 09.30 tot 10.30
uur voor de peuters en kinderen
t/m groep 8.
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Schaapscheerdersfeest
Bij de speeltuin, aanvang 10.30
uur.
Maandag 13 april
56e Molenloop. Zie voor meer
info deze Belangenaar.
Ophaaldagen oud papier
Woensdag 25 maart
Woensdag 8 april
De volgende Belangenaar
verschijnt rond 4 april
Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 23 maart
Bestuursvergadering
Woensdag 15 april
Redactievergadering
Woensdag 25 maart
Senioren in beweging
Elke vrijdag van 09.30 - 10.30
Speeltuinvereniging
Aarlanderveen
Tentfeest 2020
Van vrijdag 29 mei tot en
met maandag 01 juni.
Zet het in uw agenda!
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TUINAANLEG
VOL PASSIE EN
VAKMANSCHAP
Uw hovenier midden in het Groene Hart

06 - 45 08 53 68

Aarlanderveen

info@jmhoveniers.nl

www.jmhoveniers.nl

Voor al uw tuinonderhoud en aanleg
Neem contact op, voor een vrijblijvende offerte.
En maak gebruik van ons voordelige uurtarief!

Tel: René Kroon 06-21536228 / Email: info@deblijdewereld.nl
www.deblijdewereld.nl
_____________________________________________________
Bloemen Kado Shop : De Blijde Wereld
Verse Rozen – Boeketten – Bloemstukken en Rouwwerk
Planten – Plantenbakjes – Sieraden – Kadoartikelen

Noordeinde 11c Aarlanderveen / Tel: 0172-571909
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Van de bestuurstafel
Het bestuur van de BVA nodigt
u graag uit voor de algemene ledenvergadering:
Maandag 28 September,
aanvang 20.00 uur.
Het Oude Rechthuis,
Aarlanderveen
De agenda punten zijn:
• Welkom/Opening
• Korte uitleg projecten
• Jaarverslag van het bestuur
• Jaarverslag van de penningmeester
• Verslag van de kascontrole
commissie
• Benoeming van de nieuwe
kascontrole commissie
• Bestuurssamenstelling
• Plannen 2020
• Rondvraag
• Sluiting

Wie o wie vindt het leuk om ons
te komen versterken?
Heeft u/heb je belangstelling?
Stuur dan een mailtje of bel een
van de bestuursleden (zie colofon).
Mochten er nog nieuwe ideeën
zijn voor speerpunten voor het
komend jaar, dan horen we die
graag.
Wonen blijft natuurlijk een
speerpunt. Help het dorp door
op de volgende site de enquête
in te vullen https://www.alphens.
nl/nieuws/denk-mee-over-wonenin-de-gemeente-alphen.html om
zo de gemeente nog meer inzicht te geven naar de woningbouwwens.
Het bestuur

In verband met het aftreden van
Jordi als bestuurslid en de dubbelfunctie van Herman als voorzitter en penningmeester, zijn
we hard op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Een vereniging
kan niet zonder een bestuur en
zijn vrijwilligers!

Maart 2020
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Dorpshuis
Aarlanderveen
Dorpsstraat

53

2445

AK

Aarlanderveen

0172

-

571460

Gelegen in het hart van het dorp is dit het

Reserveringen en

adres voor verenigingen en particulieren.

verhuurinformatie:
DSS Beheer

Informeer eens vrijblijvend naar onze

Fr. Dobbe

mogelijkheden en prijzen.

Iepenpad 5
2461 CZ TER AAR
0172 - 602172
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Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2019 van het bestuur
Aanwezig:
Herman de Jong
Annette Hijman
Jordi Wijfje  
Frank van der Salm
Rob Groenestein
B. van Zonneveld

(voorzitter en tijdelijk penningmeester)
(secretaris)
(bestuurslid woonbeleid)
(bestuurslid wijkbeheer)
(bestuurslid IT zaken)
(bestuurslid)

Zaken die in 2019 speelden:
Speelbos
De Belangenvereniging heeft
zich het afgelopen jaar met volle kracht ingezet om het Speelbos eindelijk te realiseren tussen
de Jacob van Damstraat en de
provinciale weg. De gemeente
heeft dit positief opgepakt en is
daarop in overleg getreden met
de provincie, die eigenaar was
van dit stuk grond. De gemeente
heeft, om het Speelbos te kunnen realiseren, de grond voor
een symbolisch bedrag overgekocht van de provincie, zodat
wij nu een hek mogen plaatsen
langs de provinciale weg, zodat
het bos op een verantwoorde
manier kan worden gebruikt
door kinderen om in te spelen.
We hebben hiervoor een subsidie gekregen van Alphenfonds,
welke we aan het hek besteden,
samen met nog € 1000,- van de
gemeente, aangevuld met een
Maart 2020

bijdrage uit de kas van de Belangenvereniging. De planning is
dat het hek rond de jaarvergadering is geplaatst.
Het hek loopt van de loods tot
de school en bevat een loopdeur
naar het bosperceel naast de
school, dat voortaan mogelijk
gebruikt kan worden om honden uit te laten, omdat dit in het
Speelbos niet toegestaan wordt.
Het zou immers niet leuk zijn
voor de kinderen om met hondenpoep onder hun schoenen
thuis te komen nadat ze in het
Speelbos hebben gespeeld. We
rekenen hiervoor op uw begrip.
Vliegtuigoverlast
De Belangenvereniging heeft
de problemen rond de ervaren
vliegtuigoverlast aangekaart bij
de gemeente, die daarop een
overleg heeft georganiseerd
met de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Hierin is
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Jaarverslag 2019
ter sprake gekomen hoe de 20
Ke contour over Aarlanderveen
tot stand is gekomen, die restricties oplegt aan woningbouw.
De Belangenvereniging heeft
geopperd om een geluidsmeter
te plaatsen, zoals de gemeente
Nieuwkoop die ook heeft, om
het daadwerkelijke vliegtuiglawaai te meten, maar daar gaat
de gemeente niet in mee. Dit
omdat hier kosten aan verbonden zijn van € 13.000 per jaar en
het volgens de ODMH geen zin
heeft omdat het niet uitmaakt
wat er gemeten wordt. De contouren liggen vast, en dat staat
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volgens hen helemaal los van
de daadwerkelijke geluidsbelasting.
Wijkbeheer
Er zijn in de bocht op de N231
lantaarnpalen geplaatst en inmiddels ook aangesloten.
De gemeente Alphen aan den
Rijn heeft blauwe containers
gefaciliteerd, deze zijn in samenwerking met D.S.S. uitgedeeld
en zijn alweer enige tijd in gebruik.
De muziektent heeft een onder-
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Jaarverslag 2019
houdsbeurt gehad welke vakkundig is uitgevoerd door Henri
Valentijn.
Er was een landelijke compostactie door D.S.S. waarin zo’n 300
zakken aarde zijn uitgedeeld.
Wonen
Wonen is en blijft misschien wel
het belangrijkste punt op de
agenda van de Belangenvereniging Aarlanderveen. Het dorp
leefbaar houden en de voorzieningen behouden.
Al jaren zijn we aan het strijden
voor nieuwe woningen voor een
bepaalde doelgroep, voornamelijk eengezinswoningen voor
starters en doorstroomwoningen. De woningen in het dure
segment komen er vanzelf wel.
Niet alleen de Belangenvereniging maar ook de ‘jeugd’ laat
zich regelmatig en duidelijk horen richting de gemeente Alphen
aan den Rijn. Er is een duidelijke
vraag naar nieuwe woningen.
Helaas is op er op dit moment
geen enkel plan dat definitief
doorgaat en de kern van ons
mooie dorp versterkt. Er is veel
contact geweest met verschillende instanties, “out of the
box” gedacht en meerdere keMaart 2020

ren aan de gemeente gevraagd
waar wel mogelijkheden liggen.
De teleurstellende conclusie is
echter dat we niet veel verder
zijn komen. De gemeente is helaas niet de initiatiefnemer zoals
wij het graag zouden willen zien.
Het is reageren op bestaande
plannen en individuen met een
plan.
Tijdens de jaarvergadering zullen we vertellen wat er mogelijk
aan komt voor wat betreft woningbouw. Daarnaast word er op
dit moment nagedacht over een
nieuw dorpshuis en een nieuwe
gymzaal. Dit zou een gezamenlijk gebouw kunnen zijn.
Komende jaarvergadering stopt
Jordi, na 4 jaar, met de functie
wonen bij de BVA met een minder prettig gevoel. Het woonprobleem is namelijk nog niet
opgelost. Hij heeft samen met
de andere bestuursleden van
de BVA er heel veel tijd, energie en aandacht in gestopt. Vele
gesprekken gehad maar tot op
heden nog zonder het gewenste effect. We hopen dat iemand
zich aanmeldt om te proberen
het woonprobleem op te lossen.
Wie wil ons helpen om het
woonprobleem van Aarlanderveen op te lossen?
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Notulen jaarvergadering 2019
Notulen jaarvergadering Belangenvereniging Aarlanderveen
25 Maart 2019
Aanwezig:
Herman de Jong (voorzitter)
Jordi Wijfje  (bestuurslid)
Frank van der Salm (bestuurslid)
B. van Zonneveld (bestuurslid)
Naar schatting 75 leden
Aantal afgevaardigde van de gemeente
Afgemeld:
Annette Hijman (bestuurslid)
Rob Groenestein (bestuurslid)
Welkom/Opening
Herman de Jong opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Status woningbouw beleid Aarlanderveen
Anthony Nieland (gemeente Alphen ad Rijn) geeft uitleg over
het gemeentelijk beleid en de
status van woningbouw in Aarlanderveen, wil middenklasse
woningen bouwen. Hij licht de

volgende projecten toe:
Rozenkwekerij, Geluidswalwoningen, Sportvelden, Sloothaak,
Jeugdhaven, en dan zijn er nog
drie groepen mensen die zich
hebben gemeld met bouwplannen, die gaan vooralsnog in de
reserve.”
Toevoeging van Jordi: “Molenbiotoop ook beperkend voor
woningbouw.”

TRACTOR-LOONBEDRIJF

L.A. VAN DOLDER

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

Dorpsstraat 94
2445 AP Aarlanderveen

12

Tel.: 0172-57 1608
Mob.: 06-204 379 73
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Notulen jaarvergadering 2019
Anthony Nieland geeft antwoord
op vragen van de aanwezigen:
“Gemeente heeft het voor het
zeggen in dorpskern, daarbuiten
heeft provincie veto-recht. Regels luchtvaart worden strenger
gehandhaafd door economische
macht Schiphol. Er is veel bereikt
bij de provincie. Bouwen in de
polder gaan we niet bereiken,
maar op andere vlakken komen
ze ons tegemoet. Wethouder
Van As steunt en begrijpt het
belang. We moeten nu doorpakken,” zegt Anthony.
Uitvoeringsagenda gemeente
Heleen Steens (gemeente Alphen ad Rijn) heeft een wijkplan
gemaakt op basis van de vijf
speerpunten die de BVA heeft
aangeleverd. Wethouder Schotanus licht uitvoeringsagenda
2019-2020 toe en wil voor de
zomer terugkomen met een
definitief stuk over het sociaal
domein en de openbare ruimte.
Aanwezigen kunnen stemmen
op menti.com over plannen voor
het dorp
Wijkbeheer
De gerealiseerde punten mbt
wijkbeheer worden toegelicht
door Frank:
• Er zijn Nijntje tegels geplaats.
• Er komen papierafvalbakken
Maart 2020

•
•

•

•

beschikbaar, kunnen afgehaald worden tijdens de compostactie.
De Fietsbrug is mogelijk klaar
in 2022.
Speelbos, provincie en gemeente onderhandelen over
prijs grond en als ze eruit komen, kan er het speelbos worden gerealiseerd.
Reconstructie N231 (toegelicht door Jordi), bossage
Treinweg aangepakt zodat er
meer zicht is vanwege veiligheid.
Internet glasvezel in het buitengebied wordt gerealiseerd

Jaarverslag van de penningmeester & Verslag van de kascontrole commissie
De administratie is op orde en de
resultaten van 2018 en de begroting van 2019 is besproken.
De kascommissie, heeft akkoord
gegeven voor het jaarverslag
2018 en de begroting voor 2019.
Bestuurssamenstelling
Er zijn geen wijzigingen.
Plannen 2019
Plannen 2019 worden toegelicht
door Jordi:
1. Gemiddeld 5 nieuwe woningen per jaar in Aarlanderveen
2. Internet buitengebied
13
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Notulen jaarvergadering 2019
3. Fietsbrug
4. AED dekkend netwerk Aarlanderveen
5. Snelheidsmeters in Aarlanderveen
6. Onderzoek naar hoe het sluipverkeer richting Nieuwkoop
gaat i.c.m. met aanleg rotonde (veiligheid voor fietsers)
7. Geluidsoverlast Schiphol: objectief meten van het vliegtuiggeluid in Aarlanderveen
8. Onderzoek naar wat jongeren
willen

geluidsmetingen
vliegtuigen?
• Is er de mogelijkheid om
door de gemeente betaalde
training voor AED’s te volgen?
• Bladvanger voor Dorpsstraat wordt gevraagd.
Sluiting
Herman de Jong bedankt alle
aanwezigen en sluit de vergadering.

Rondvraag
Er zijn een aantal opmerkingen
over stoepen die niet egaal zijn,
lantaarnpaal en straatnaambord. Verder zijn er een aantal
vragen:
• Te hard rijden op het Zuideinde, zijn verkeersremmers
mogelijk?
• Wat wordt er gedaan met

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.

Maart 2020
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Kom even langs,
of bel voor een afspraak!

Dorpsstraat 119
2445 AL Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 9475
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di
wo
do
vrij
za

(maandag gesloten)

09:00 - 14:30 uur
09:00 - 17:30 uur
09:00 - 12:00 uur
09:00 - 21:00 uur
08:00 - 13:00 uur
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IJsclub Nooit Gedacht
Het is voor iedereen wel duidelijk. Schaatsen op natuurijs zit
er deze winter niet meer in. Dus
organiseren we als ijsvereniging
weer een middag in de Schaatshal Leiden voor de jeugd van
Aarlanderveen om het seizoen
met een beetje ijsgevoel af te
sluiten.
Woensdagmiddag 18 maart 2020
Jeugdschaatsen voor alle kinderen van de bovenbouw van Aarlanderveen.

Verzamelen bij basisschool De
Viergang, vertrek 12:45 uur.
Aanmelden voor deelname en
begeleiders graag per e-mail
naar: Leo van Dolder, leovandolder@ziggo.nl
Met vriendelijke groeten,
IJsclub Nooit Gedacht Aarlanderveen

Vrijwilligers gezocht
Groei & Bloei Alphen a/d Rijn
en Omstreken zoekt 100 vrijwilligers voor de Boomfeestdag.
Met elkaar begeleiden wij de
schoolkinderen tijdens het planten van struiken en bomen. Aanmelden via info@alphen.groei.nl
De 64ste Nationale Viering
Boomfeestdag vindt komend
jaar plaats in gemeente Alphen
aan den Rijn. Op woensdag 18
maart planten 500 Alphense
schoolkinderen honderden bomen en struiken in het hart van
het Prinses IreneBos. Er is voor
een ieder een feestelijk programMaart 2020

ma, Prinses Irene zal de opening
verrichten.
De Stichting Nationale Boomfeestdag
organiseert
ook
een KinderKlimaattop. Kinderen gaan in onderhandeling met
CEO’s, natuurorganisaties en politici over hun ideeën voor een
leefbare aarde.
Meer informatie vindt u op:
www.boomfeestdag.nl/nieuws/
een-eigen-irenebos-voor-80-jarige-prinses
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Speeltuin nieuws
Knutselmiddag
Op woensdag 8 april is er een
knutselmiddag in de speeltuin.
Van 14.30 tot 16.00 uur. Leden
€ 2,00 en niet leden € 2,50
Paasontbijt
Zaterdag 11 april is er weer paasontbijt van 09.30 tot 10.30 uur
voor de peuters en kinderen t/m
groep 8. Leden € 3,00 en niet
leden € 4,00. Opgeven kan via
jeugdcommissie@speeltuinaarlanderveen of via de folder die
op school wordt uitgedeeld.

Schaapscheerdersfeest
Ook op zaterdag 11 april het jaarlijkse
Schaapscheerdersfeest.
Om 10.30 uur begint dit festijn
met meerdere leuke kraampjes,
rad van avontuur koffie met iets
lekker. Voor de lunch heerlijke
broodjes hamburger, kroket of
frikadel. Of u neemt een pannenkoek. En natuurlijk het schapen scheren. Wie weet komt de
paashaas nog wel langs.
Groeten van het kernactiviteitenteam.

Bakker Teun van Leeuwen stopt
Het moment is aangebroken dat
onze Teun stopt met zijn bakkerij. Teun heeft aangegeven dat
hij nog t/m zaterdag 11 april open
is.
Afgelopen jaar heeft Teun nog
zijn zeventigste jubileum als
bakker gevierd maar nu komt
er toch het moment om te stoppen.
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Heeft u mooie herinneringen,
anekdotes of wat anders over
Teun die u met ons wilt delen,
stuurt u deze dan naar ons redactie adres (redactie@bvaarlanderveen.nl).
Wij zullen deze dan plaatsen in
de april editie.
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56e 3-Molenloop!
Op Tweede Paasdag, 13 april organiseert de Aarlanderveense
molenloopcommissie in samenwerking met Alphense Atletiek
Vereninging (AAV'36) de 56e
editie van de 3Molenloop te Aarlanderveen.
In samenwerking met AAV
wordt er gebruik gemaakt van
het log-systeem Mylaps. In het
startnummer is een chip gemonteerd die geactiveerd wordt bij
het passeren van de mat. Zodoende krijgen alle lopers op de
lange afstanden een netto-tijd
achter hun naam.

Ook nu zal er weer gestreden
gaan worden om het Aarlanderveens Kampioenschap. Op
alle afstanden zijn er prijzen te
verdienen voor de eerste Aarlandervener(ster). We hopen dan
ook op veel belangstelling uit
het Dorp van zowel deelnemers
als toeschouwers, komt dat
zien! Wil je ook meehelpen dit
geweldige evenement te organiseren? Stuur dan een berichtje
naar driemolenloop@gmail.nl of
via de driemolenloop facebookpagina.

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 km idem			
starttijd 11.10 uur.
15 km idem 			
starttijd 11.10 uur.
Inschrijven
Inschrijven op de lange afstanden kan al vooraf via de website
van de Molenloop:
www.Driemolenloop.nl
Natuurlijk kan dit op de dag zelf
ook vanaf 9.30 uur in het Dorpshuis. De inschrijfgelden zijn €2,50
voor de kinderen en €5,00 of
€7,00 voor de andere afstanden.
(afhankelijk van de herinnering)
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De opbrengsten komen zoals ieder jaar ten goede aan het Dorp.
Na afloop kan iedereen die de
finish bereikt heeft een fraaie
herinnering afhalen in het Dorpshuis.
Voor meer informatie, inschrijven en uitslagen enz. kunt u terecht op www.Driemolenloop.nl
en check ook onze facebookpagina voor het laatste nieuws!
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Klaverjassen voor de Vastenactie
Dinsdagavond 24 maart is er
weer een gezellige klaverjasavond in ’t Achterom (Noordeinde 24, Aarlanderveen).
De opbrengst van deze avond
komt volledig ten goede aan het
Vastenactieproject:
WERKEN AAN JE TOEKOMST:
voortgezet onderwijs is noodzakelijk om de cyclus van armoede
te doorbreken
Het inleggeld is € 6,00 (dit is incl.
een setje lootjes voor de loterij,
welke na afloop wordt gehouden), of als je dit goede doel extra wilt steunen: € 10,00 (dit is
incl. 3 setjes loten).

Om 20:00 uur beginnen we met
kaarten, maar vanaf 19:30 uur
staat de koffie klaar.
Er wordt op z’n Rotterdams gespeeld, “verplicht gaan” en zodat het voor iederéén te doen
blijft, worden er maar 3 rondes
gespeeld.
De organisatie van deze avond
is in handen van Sjaak Leliveld
06-25118163 en Agatha Keijzer
(0172)-604764. We willen graag
weten op hoeveel mensen we
ongeveer mogen rekenen. Dus
bel ons even van tevoren of mail
naar sla52@kpnmail.nl.
Alle klaverjasliefhebbers zijn op
deze avond van harte welkom!!

Uitvaartonderneming
Gea van der Hee
06 27 27 88 98

www.geavanderhee.nl
bij een overlijden bén ik er voor u

Maart 2020
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Bomenpanel Alphen a/d Rijn komt tot leven!
In 2017 heeft de gemeente in
overleg met alle inwoners van
Alphen aan den Rijn een bomenvisie opgesteld. Sinds mei 2017 is
er door een groep enthousiaste
vrijwilligers achter de schermen
gewerkt aan de oprichting van
een onafhankelijk bomenpanel.
Het uitgangspunt is dat alle inwoners in Alphen a/d Rijn via het
bomenpanel mee kunnen denken en praten over het bomenbeleid en de uitvoering. Begin
2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de bomenvisie.
Het Bomenpanel kan nu echt van
start en inmiddels hebben aardig
wat mensen zich aangemeld om
deel te nemen in dit panel. Toch
zijn er nog mensen nodig.
Daarom roept het bomenpanel
mensen op zich aan te melden.
Dat kan door een mail te sturen
naar info@bomenpanelalphen.
nl. Voor meer informatie kunt u
ook kijken op www.bomenpanelalphen.nl of www.facebook.com/
bomenpanelalphen.
Oprichting van het bomenpanel
Tussen plannen en de realisatie
daarvan kan verschil zitten. Het
onafhankelijke bomenpanel wil
de gemeente helpen dit verschil
te overbruggen door signalen
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over het beleid en de uitvoering
daarvan met de gemeente te bespreken. Inmiddels is op 8 mei
vorig jaar de eerste oprichtingsbijeenkomst van het Bomenpanel geweest. Daarbij is gekeken
naar de taken die het bomenpanel wil gaan verrichten. Aan de
hand van die taken is gekozen
voor vier werkgroepen.
1. Werkgroep Advies:
over gemeentelijk beleid en visie, aanpalend beleid, projecten
en gemeentelijke communicatie. Vanuit deze groep worden
ook de andere activiteiten en
werkgroepen van het panel aangestuurd. Het doel is snelle en
eenduidige communicatie met
de gemeente en de achterban
door een beperkt aantal vertegenwoordigers.
2. Werkgroep Boomdeskundigheid:
Dit gaat van sortimentskennis
tot beplantingsplannen, boomziekten en plagen.
3. Werkgroep Communicatie:
Informatie en educatie over het
bomenpanel en haar activiteiten
voor alle inwoners.
4. Werkgroep Signaleren:
Door ogen en oren te organiseren bij de achterban in wijken en
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Bomenpanel Alphen a/d Rijn komt tot leven!
kernen worden mogelijkheden
gesignaleerd voor kwaliteitsverbetering in de uitvoering. In elke
wijk en kern probeert het panel
mensen te vinden die ter plaatse
de situatie kunnen volgen en als
aanspreekpunt kunnen dienen.
De visie van het Bomenpanel
Het bomenpanel wil een onafhankelijke partner zijn van de gemeente en heeft inmiddels een
visie opgesteld. Het panel wil op
langere termijn een solide plaats
verwerven binnen de gemeenschap als intermediair tussen
bewoners en de gemeente. Zij
wil proactief meedenken bij beleid voor bomen en ander beleid
waarin bomen een rol spelen:
groen, groenstructuur, natuur
en beschermwaardige bomen.
Het panel wil gevraagd en ongevraagd adviezen en suggesties
aandragen. Daarnaast denkt zij
graag mee bij de implementatie
van beleid, zoals advies en suggesties voor openbaar groen,
beheerplannen, omgevingsplannen en verordeningen. Het panel treedt niet in de verantwoordelijkheid van de gemeente. Zij
beoogt slagvaardig en wendbaar te zijn, met mandaat vanuit
haar achterban om snel te kunnen schakelen en processen niet
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onnodig te vertragen.
Het ontstaan van het Bomenpanel
Uit de 1392 mensen die in 2017
de enquête van de gemeente hebben ingevuld gaven 426
mensen aan betrokken te willen
blijven bij de ontwikkeling van
het bomenbeleid. Vervolgens is
in juni 2017 op initiatief van de
gemeente een bewonersbijeenkomst gehouden over het bomenbeleid en het oprichten van
een bomenpanel.
Een mooi initiatief die bewoners
de gelegenheid geeft om sturing
en support te geven aan de gemeente bij het uitvoeren van de
vele plannen waar bomen bij betrokken zijn. Bomen zorgen vaak
voor discussies en tegengestelde belangen.
Door bewoners te laten participeren in bomenbeleid en de uitvoering, hoopt de gemeente dit
te voorkomen.
In augustus 2017 is een groep enthousiaste vrijwilligers van start
gegaan om het bomenpanel
vorm te geven.
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testament?
Wij zorgen
dat het
bij u leeft
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
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www.kroesenpartners.nl
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Tentfeest S.V. Aarlanderveen 2020
4 dagen feest tijdens het Pinksterweekend
29 mei - 1 juni
Het programma van het tentfeest is helemaal rond!
Vrijdagavond 29 Mei

Zaterdag 30 mei

STUK TV + BRAM KRIKKE
+ THE OUTSIDERS

DE SKI HUT “on tour” +
HELEMAAL TOP + SAMANTHA STEENWIJK

Zondag 31 Mei

Zaterdag 1 juni
vanaf 13.00 uur

DE HEINO’S + MOOI
WARK!!

“DE FAMILIEDAG”

Kaartverkoop start dit jaar op zaterdag 4 april
(on-line of anders bij Cafe Het Oude Rechthuis)
TOT ZIENS, TOT TENTFEEST!!!!!
WWW.TENTFEESTAARLANDERVEEN.NL
Maart 2020
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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
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Jaren van weggeweest, maar dit jaar organiseren we
weer op

27 april a.s., de

Na het traditionele Koningsontbijt (plm. 10.30 uur) zal deze
plaatsvinden in de zaal van het Oude Rechthuis.
Wil(len) jij/jullie je talenten daarin vertonen aan een enthousiast
publiek, geef je dan nu alvast op en stuur een mail naar Aalt:
hartog23@ziggo.nl .
Verdere informatie volgt later.
Veel plezier alvast met jullie voorbereidingen!!
Groeten van Het Oranjecomité.
(bij te weinig deelname zorgen we voor een alternatief programma).

Maart 2020
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Kwaliteit in tapijt, vinyl, marmoleum,
gordijnen, vouwgordijnen, lamellen,
binnen- en buitenzonwering
Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063

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
Zuideinde 81 2445 AT Aarlanderveen
Tel: 0172-573205 / 06-28053060

De vakmensen voor al uw
installaties van water, gas
sanitair, dak- en zinkwerk.
Maar ook complete installaties van woonhuizen en
natuurlijk ook aanleg en
onderhoud van CV installaties.
Voor informatie:
gebr.hoogervorst@hotmail.nl
06-55162893 / 06-55817334
www.gebr-hoogervorst.nl
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Gratis compost!
GRATIS COMPOST VOOR UW
TUIN – ZATERDAG 28 MAART
Gemeente Alphen aan den
Rijn organiseert op zaterdag
28 maart 2020 weer een compostactie.
Compost is een waardevolle
grondstof voor uw tuin. Deze
compost is gemaakt van het
door u gespaarde GFT dat na
inzameling is gecomposteerd.
Houdt daarom GFT apart van het
restafval. Dat bespaart kosten
en is beter voor het milieu.
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Alle inwoners van de gemeente
Alphen aan den Rijn kunnen op
meerdere plaatsen gratis compost ophalen! Zo ook in Aarlanderveen.
De spelregels: Op vertoon van
de afvalpas ontvangt u (maximaal) twee zakken compost en
voor alle locaties geldt op = op!
Locatie: Dorpshuis, Dorpsstraat
53, Aarlanderveen
Organisatie: DSS Aarlanderveen
Tijd: 10.00-15.00 uur
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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
Openingstijden:
www.boxershopping.nl
wo & do: 09:00 - 12:30 uur
www.thermoshopping.nl
13:30 - 18:00 uur
www.beerenondergoed.com zaterdag: 09:00 - 16:00 uur
30
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Het doorgeef stokje, Bert Esser
Interview met Bert Esser
door Patricia de Sain-Innemee
Vertel eens iets over jezelf:
Voordat we in 2011 ons huis hier
in Aarlanderveen kochten, woonden we in Nieuwkoop. Na bijna
een jaar verbouwen zijn we in
2012 hier naar toe verhuisd. Sinds
1988 hebben we in Nieuwkoop
gewoond aan de Veenderij. We
zijn heel honkvast en hadden
toen een vrij nieuw huis gekocht.
We wilden echter graag t.z.t. vrijstaand wonen.
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Wie zijn we?
Mijn vrouw Daisy en onze twee
zoons, die beide geboren en opgegroeid zijn op de Veenderij (de
oudste is geboren in Woerden in
het Ziekenhuis in 1995, de jongste
in 1999 thuis). Beide studeren inmiddels in Leiden.
Hoe heb je Daisy ontmoet?
Heel traditioneel via dansles en
via gezamenlijke vrienden zo’n
40 jaar geleden. Daisy komt uit
Dordrecht en we hebben elkaar
ontmoet in Alphen aan den Rijn.
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Patrick & Johan Zwart

Onderhoud en reparatie

Universeel reparatiebedrijf voor alle
automerken tegen een scherpe prijs
Speciaal voor inwoners van Aarlanderveen : Gratis haal en brengservice
Koperweg 15
2401 LH Alphen aan den Rijn

32

Tel. 0172 415 080
Fax 0172 421 242

info@autoservicezwart.nl
www.autoservicezwart.nl
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Het doorgeef stokje, Bert Esser
Inmiddels zijn we alweer 34 jaar
getrouwd.
Wat bracht jullie in Aarlanderveen?
Toen de kinderen groot genoeg
waren om hun eigen gang te gaan
vonden we het tijd om naar ons
droomhuis op zoek te gaan. Omdat de jongens fanatieke waterpoloërs zijn, was de voorwaarde
dat het in de buurt van het zwembad in Nieuwkoop was. Dat is dit
huis “van Verheul” geworden.
Nou ja technisch gezien natuurlijk
van ons, maar Verheul was de vorige bewoner en zo wordt het hier
in de buurt nog steeds genoemd.
Daisy mijn vrouw, heeft dit huis
op Funda gevonden. We hebben
bijna een jaar lang heel veel verbouwd voordat we er in konden.
Hoe ziet jouw dag er uit en wat
doe je?
De dag start samen met mijn zoon
Rowin. Om 5:30 uur hebben we
gezamenlijk ontbijt en dan fiets
ik een stuk met hem mee en ga
aansluitend een rondje fietsen
van ongeveer een uur. Vervolgens
begint de werkdag. Ik werk voor
een bedrijf dat meetinstrumenten
maakt. De meeste mensen zullen
het niet kennen want we werken niet voor particulieren. Het
bedrijf waar het uit voortkomt is
Maart 2020

waarschijnlijk wel bekend. Dat is
Hewlet Packard waar ons onderdeel van is afgesplitst. We zijn
daarmee teruggegaan naar de
basis uit 1939 en er werken in totaal bijna 15000 mensen over de
hele wereld. Het NL kantoor zit
in Amsterdam. Ik werk daar sinds
1986 en heb heel veel verschillende dingen gedaan. Tegenwoordig
ben ik verantwoordelijk voor een
groep ingenieurs die testopstellingen bouwt voor bedrijven. We
maken simpel gezegd apparatuur
die elektriciteit zichtbaar maakt.
Je kunt dan denken aan apparatuur die bijvoorbeeld verifieert
dat de ‘gedragsregels’ en protocollen in mobiele telefonie werken en dat alles verloopt zoals het
bedacht is (dat een mobiele telefoon gewoon werkt, waar ook in
de wereld). De basis ligt in instrumentatie, meetinstrumenten, life
science en chemische analyse,
tegenwoordig volledig elektronische meetinstrumenten. Mijn
team bestaat uit 21 personen en
is compleet internationaal. Naast
mij is niemand woonachtig in Nederland. Er zitten mensen in uit
Finland, Zweden, Duitsland, Italië,
Engeland en Frankrijk. Mijn taak is
om het team zo creatief mogelijk
te coachen, zodat zij tot de meest
efficiënte en creatieve oplossingen kunnen komen.
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Het doorgeef stokje, Bert Esser
Vroeger dachten de kinderen dat
mijn werk vooral bestond uit vliegen en met mensen uit eten gaan,
inmiddels begrijpen ze hoe ingewikkeld het is.
Wat maakt het ingewikkeld?
Onze missie is om 5G (digitaal
netwerk) veilig, toegankelijk en
betrouwbaar te maken. Nu is
dat een hot-item, maar er zit al
34 jaar geen rust in. De veranderingen gaan ontzettend snel, dus
dat maakt het uitdagend. Verder
werkt mijn team voor drie specifieke klantgroepen: de defensiegroep, mobiele communicatie en
digitale technologie.
Hoe ben je in dit werk terecht gekomen?
Van origine ben ik elektrotechnisch ingenieur. Eerst heb ik de
HTS elektrotechniek gedaan en
daarna de HTS bedrijfskunde en
vervolgens ben ik gaan werken.
Het werk wat ik nu doe is eigenlijk
een mix van technologie en bedrijfskunde.
Waar kom je vandaan?
Van oorsprong uit Schiedam, opgegroeid in Krimpen ad Lek en
vervolgens naar Langeraar verhuisd. Vanaf de 6e klas tot aan
mijn studie in Amsterdam heb ik
daar gewoond. Mijn ouders zijn
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25 jaar geleden naar Almere verhuisd. In januari is mijn vader op
93 jarige leeftijd overleden. Moeder (ook 93) woont nog in Almere. Ik kom uit een gezin van 4 met
een oudere broer, een oudere zus
en een jongere broer. Helaas is
mijn oudere zus, zo’n 12 jaar geleden overleden.
Mijn ouders waren vorig jaar 70
jaar getrouwd. Moeder was huisvrouw en regelde de kinderen, vader heeft altijd in de frisdranken
gewerkt, de jaren voor zijn pensioen bij All-In-drinks uit Papenveer
(het oude veilinggebouw). De
frisdranken-carrière van mijn vader begon bij Coca Cola in Schiedam. Net als de Coca-Cola kwam
ook de jenever uit Schiedam. Ik
herinner mij dat die laatste bij ons
ook in dozen binnen kwam (waarschijnlijk heb ik daarom ook een
zwak voor “een borreltje”). Bij
All-in drinks is mijn vader uiteindelijk directeur geworden. Hij was
van origine grofsmid. Vanuit werken met zijn vader heeft hij leren
smeden en is op de een of andere manier in de frisdrank terecht
gekomen. Mijn jongste broer zit
nog in de frisdranken en conserven. De oudste broer werkt in de
chemische sector en ik ben dus de
elektrotechniek ingegaan.
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Heb je nog andere hobby’s?
Ik fiets graag, squash en vind het
leuk om met elektronica aan de
gang te gaan. Heb mijn hele fiets
omgebouwd, ledverlichting opgebouwd en dat koop ik dan niet
maar knutsel ik zelf in elkaar. Ik
hou van ontwerpjes maken en
dat dan een beetje aan elkaar solderen. Een uit de hand gelopen
hobby is het score bord van de
waterpoloclub dat ik volledig omgebouwd heb. En in de tuin ‘rotzooien’ en voor de kippen zorgen
2 hanen en 2 hennen. Wij hebben
ook “flessenhalseenden”, de eerste drie zijn helaas allemaal doodgereden op de Ziende, afgelopen
jaar hebben wij zeven nieuwe
kuikens gekregen, deze blijven
gelukkig netjes rond het huis. Hopelijk blijven ze aan deze kant van
de Ziende. Omdat we ze voeren
hebben we inmiddels ook zo’n 25
wilde eenden hier die mee eten.
En we hebben vliegende kippen
ontdekt. Mijn zoon zei ooit ’daar
vliegt een kip’, maar dat was
doordat de buizerd hem transporteerde.
Waar kennen mensen je mogelijk
van?
De meeste kennen me van het
rondje fietsen op mijn oude Gazelle fiets. Die heb ik al heel lang
geleden, voor mijn studie in AmMaart 2020

sterdam, gekocht van de politie
in Noorden en is gebouwd in mijn
geboortejaar 1962. Deze fiets
heeft zelfs mijn studententijd in
Amsterdam overleefd. Het is een
ouderwetse grote herenfiets en
fietst heerlijk comfortabel. Vroeger had ik ook nog een racefiets,
maar na een ongeluk op de 18 kavels weg heb ik daarmee teveel
last van mijn nek.
Wat weten we nog niet van je?
Ik had in Nieuwkoop een modelspoorbaan in de tuin liggen met
stoomtrein. De trein heb ik zelf in
elkaar gezet, toen ik na het ongeluk in de kreukels zat. Ik heb toen
9 maanden thuisgezeten. De trein
zit nu nog in dozen en ik ben voorlopig zo druk met werk dat het
nog wel een paar jaar gaat duren
maar er komt een moment dat
die weer in de tuin rijdt. Toevallig
heb ik hem laatst nog wel even laten draaien dus hij doet het nog.
Verder knutsel ik veel. We zijn het
huis aan het verduurzamen. Het
is van oorsprong een Haring en
Hogervorst huis, gebouwd begin
jaren 70. Oftewel een houtskelet
woning uit een tijd waarin isoleren nog niet gebruikelijk was. Hier
zitten we vol op de wind dus we
stookten ons rot. Inmiddels hebben we de wanden, vloer en het
dak geïsoleerd, alles met een iso35
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latie materiaal van vlas, wat herbruikbaar is, dus we gaan zoveel
mogelijk voor circulair. Inmiddels
zijn er zonnepanelen geplaatst,
hebben we een warmtepomp,
langzaam aan wordt het huis
energie-neutraal.
Waarin lijk je op je ouders/wat
heb je van huis uit meegekregen?
Je eigen broek op houden, werken voor je bestaan en niet zeuren, niet snel opgeven en gewoon
doorgaan. Trouw zijn. Net als mijn
ouders zijn Daisy en ik ook al behoorlijk lang bij elkaar. Overigens
met veel plezier en we zien dat
ook weer bij de kinderen. Dat betekent helaas wel dat die al vaak
in de weekends bij hun (vaste)
vriendinnen zijn.
Ik lijk veel op mijn vader. Hij heeft
ook altijd heel veel gewerkt en
was weinig thuis. Ik ben ook veel
aan het werk, en veel op pad,
maar kan gelukkig ook veel werken vanuit huis. Net als hij, kan
ik als het nodig is, autoritair zijn.
Moeder was ook wel eigenwijs
en volgens mijn vrouw ben ik dat
ook.
Het Amsterdamse heb ik niet
meegekregen, hoewel ik wel geënt ben op Amsterdam. Door het
type werk dat ik doe en omdat ik
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veel heb gereisd is mijn horizon
wel verbreed. We reizen graag
en de VS is favoriet. In het bijzonder de Colorado, de foothills van
de Rocky Mountains. Andere favorieten zijn San Francisco en de
laatste jaren Venice bij Los Angeles. Heerlijk om een poosje in de
hippy-sfeer rond te hangen. Toch
komen we altijd weer graag thuis
want ik hou wel van het kneuterige Nederland.
Omschrijf Aarlanderveen in jouw
kernwoorden:
Stil, vriendelijk, karakteristiek en
heel lang en wij wonen helemaal
op het eind. Je kan nog één huis
verder aan de overkant naar Frans
Bunnik en dan ben je op het eind
van Aarlanderveen.
Stel je bent per direct ‘burgemeester van Aarlanderveen”.
Wat zou je als eerste veranderen?
Als ik burgemeester was van deze
mooie omgeving zou ik de loopen fietsinfrastructuur aanpakken.
Als fietser word je, als je niet heel
goed uitkijkt, compleet plat gereden. Er worden otter-tunnels
aangelegd zodat die veilig over
kunnen steken en ik zou diezelfde
veiligheid ook graag voor voetgangers en fietsers zien. Verder
zou ik me inzetten voor iets wat
waarschijnlijk financieel
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compleet onhaalbaar is, maar op
plekken waar nu grond wordt
verkocht daar starterswoningen
i.p.v. ‘duurdere huizen’ neerzetten. Het initiatief geluidswalwoningen is prachtig, maar lijkt weer
te stranden. Daar zou ik me hard
voor maken.
Wat mag er niet veranderen/wil
je behouden:
De dorpskern houden zoals het
is en verkeer er zoveel mogelijk
omheen leiden. De bakker zou
eeuwig moeten leven. Mijn neven
hebben vroeger met de bakfietsen het brood nog rondgebracht.
Mooie herinneringen die blijven.
Waar ben je het meest trots op?
Onze twee zonen! Het zijn broers,
maar ook echt verschillend. Ze
schelen 4 jaar en hebben beide
het Aziatische van mijn vrouw.
Met donkere krullen, terwijl het
echte kaaskoppen zijn. Ze zijn
compleet verschillende dingen
aan het doen. De jongste zit op
een mechanische instrumentopleiding en dat is niet makkelijk,
maar hij heeft zijn passie gevonden. De oudste sleutelt aan bacteriën, resistentie dingen, ook ingewikkeld, maar bere-interessant
en hij heeft er ook schik in. Dus
ze hebben hun draai gevonden.
Ze sporten, zijn sociaal actief, orMaart 2020

ganiseren van alles voor de club,
oftewel zijn lekker bezig.
Het doorgeefstokje is aan jou
doorgegeven met de vraag:
Bert, je woont helemaal aan het
einde van het Zuideinde, tegen
de Ziende aan. Je hebt een baan
waardoor je vaker in het buitenland bent dan in Nederland en
omdat je ook nog helemaal aan
het eind van het dorp woont, voel
je je dan toch Aarlandervener?
Ik ben heel erg gebonden aan
de kleine Nederlandse dorpjes
en vind het hier prachtig wonen,
maar ik moet tot mijn schande
toegeven nog meer op Nieuwkoop gericht te zijn, vanwege de
‘roots’ en sport van de jongens.
Ik ben inderdaad veel weg, dus
als ik thuis ben, is deze eigen plek
wel heel fijn en beperkt het contact zich vaak tot de buren en de
melkboer in het dorp. Dus ik voel
me niet echt een Aarlandervener.
Aan wie geef jij het stokje door?
Aan Frans Bunnik, de rijdende
winkel van Aarlanderveen en omstreken. Wat ik hem via deze weg
wil vragen: “Hoe is het om een
van de laatste rijdende winkels in
de Randstad te hebben en wat er
zoal veranderd is sinds zijn start
als SRV man?”
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Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar
Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51 2461 GC Ter Aar Telefoon 0172 - 603787

Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl
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Elke bedreiging is een kans
Het volgende stukje komt van de
site van Agrarisch ondernemer
2020 waarbij de familie Verduijn
bij de beste 10 genomineerden
zat!
Jaap en Margreet Verduijn melken zestig koeien en doen veel
aan agrarisch natuurbeheer. Ze
ontvangen jaarlijks duizenden
bezoekers. Steeds meer scholen weten het bedrijf te vinden.
Weidevogels trouwens ook.

Het motto van melkveehouder
Jaap Verduijn is: maak van elke
bedreiging een kans. Zijn boerderij ligt midden in het Groene
Hart, vlakbij de Nieuwkoopse
Plassen. De steden rukken op.
Dat zou een bedreiging kunnen
zijn voor zijn toekomst als boer.
Maar niet voor Verduijn, de stedelijke bevolking ziet hij veel
meer als een nieuw, groeiend
klantenbestand.

Foto genomen door Peter Roek

Maart 2020

39

Elke bedreiging is een kans
Jaap Verduijn en zijn vrouw Margreet ontvangen op jaarbasis
duizenden bezoekers. Hij verhuurt kano’s, ontvangt schoolklassen, heeft een locatie voor
familiedagen, houdt jaarlijks een
kleinveedierententoonstelling
en doet dit jaar voor de tiende
keer mee met de open dag van
Friesland Campina.
In 2015 kwamen er 2.400 mensen op die open dag af, hij had
30 vrijwilligers ingeschakeld om
alles in goede banen te leiden.
“Geweldig om zoveel mensen te
laten zien wat hier op het bedrijf
allemaal gebeurt. Daar kan ik
echt van genieten.”
Verduijn noemt zichzelf een
kleinschalige, extensieve maar
toch moderne melkveehouder.
Hij melkt 60 koeien op 36 hectare. De melkrobot neemt hem
veel werk uit handen. Die uren
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kan hij weer inzetten voor zijn
educatieve activiteiten. En bij
voorbeeld voor het natuurbeheer op zijn bedrijf.
Toch is hij op de eerste plaats
melkveehouder. Grofweg driekwart van zijn inkomsten komt
voort uit de melkveetak. Het
educatieve werk, feesten en partijen en de vergoedingen voor
natuur- en landschapsbeheer
zijn samen goed voor ongeveer
een kwart van het bedrijfsinkomen.
Hij is druk bezig om over te
schakelen op Fleckvieh, een ras
dat afstamt van de roodbonte
Simmentaler uit de Alpen. “Een
fantastisch ras, robuuste dieren
met een lange levensduur. Ze
zijn sterk, leveren relatief veel
vlees en hebben weinig gezondheidsproblemen.”
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Overschakeling op de productie van A2A2-melk is een andere ontwikkeling die hij in gang
heeft gezet. Mensen met een
koemelk-allergie kunnen deze
melk drinken vanwege de andere eiwitsamenstelling. “Ik
gebruik alleen nog sperma van
A2A2-stieren en fok door met
mijn A2A2-koeien. Binnen een
paar jaar is mijn hele veestapel
genetisch aangepast. De volgende uitdaging is om met collega’s
die hier ook mee bezig zijn, een
nieuwe melkstroom in de markt
te zetten.” Het bedrijf levert planetproof-melk wat aan hoge eisen moet voldoen.
Landbouw en natuur
Landbouw en natuur horen bij
elkaar, zegt de veehouder. Dat is
voor hem niet alleen een mooie
filosofie, hij steekt zijn handen graag uit de mouwen. Hij
heeft percelen met kruidenrijk
grasland en doet aan slootkantbeheer. Mozaïekbeheer paste hij
al toe toen het woord nog niet
eens bestond. De diversiteit aan
planten zijn goed voor de insecten én dus voor de weidevogels.
Een zwerm zwarte sterns komt
elk jaar weer terug naar zijn land.
Ook tureluurs, kieviten, scholek-
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sters en grutto’s broeden op zijn
percelen.
Sinds enkele jaren is Verduijn
voorzitter van de agrarische
natuurvereniging De Wetering.
“Zo’n dertig boeren doen actief
mee, de meesten in het gebied.
De deelnemers krijgen per nest
een vergoeding. Ik ben een van
de controleurs. Zo kom ik veel
in de polder. En dan zie ik dat de
inspanningen van de boeren effect hebben.”
Hij heeft nog veel plannen. Komend seizoen wil hij de kunstmestgift verder omlaag brengen, zonnepanelen op zijn
melkveestal leggen en een paar
percelen plas/dras zetten. Dat
laatste moet zijn bedrijf nog aantrekkelijker maken voor weidevogels. “Ik zoek altijd naar nieuwe uitdagingen. Het gaat mij om
het optimale resultaat en daarbij
heb ik steun van een extra adviseur in mijn leven, en dat is de
Heere God.”
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Test jouw kennis
1.

In welk lichaasmdeel vind je
een hamer, aambeeld en stijgbeugel?
a. Oog, b. Hand, c. Oor, d. Geslacht, e. Brein
2. Welk Russisch woord, vaak
vertaald als 'herstructurering',
beschrijft het hervormingsprogramma van Michail Gorbatsjov?
3. Hoe heet de kortste en dikste
vinger van de hand?
a. Ringvinger, b. Pink, c. Middelvinger, d. Duim, e. Wijsvinger
4. Aan wie kan je het volgende citaat toewijzen? "ik wil bij geen
enkele club horen die mij als lid
zou toelaten."
a. Groucho Marx, b. Jerry Lewis, c. Mark Twain
5. Welke toets vind je op een
toetstenbord tussen de "E"en
"T"?
a. A, b. R, c. H, d. Y, e. W
6. Wat is een sommelier?
a. Wijnkelder, b. Katrol, c. Wiskundige, d. wijnkelner
7. Hoeveel levens heeft een
worm?
a. 1 leven, b. 5 levens, c. 10 levens, d. 100 levens

8. Waar ligt het eiland Lampedusa?
9. In welk land in Azie wordt het
parlement de Diet genoemd?
10. Hoeveel poten heeft een spin?
a. 3, b. 6, c. 8, d. 10
11. Welk mediterraan volk gebruikte als eerste een lauwerkrans
als kroon voor een overwinnaar?
12. Hoeveel Waddeneilanden
heeft Nederland?
a. 2, b. 3, c. 4, d. 5, e. 6
13. Wat is de grootste provincie
van Nederland?
a. Gelderland, b. Limburg, c.
Groningen, d. Brabant
14. Wat is de hoofdstad van Drenthe?
a. Gieten, b. Hoogeveen, c.
Emmen, d. Assen
15. Wat is de hoogste kerktoren
van Nederland?
a. De Nieuwe Kerk, b. Onze Lieve Vrouwetoren, c. de Domtoren, d. R.K. van Aarlanderveen
16. In welk land zijn de meeste
smaken van schepijs uitgevonden?
a. Frankrijk, b. Italië, c. Spanje,
d. Nederland

1. c. Oor, 2. Perestrojka, 3. d. Duim, 4. Groucho Marx, 5. b. R, 6. c. Wijnkelner, 7 c. 10 levens, 8. Voor de zuidkust van Italië, 9. Japan, 10. c. 8 poten, 11.
de Grieken, 12. d.5, 13. a. Gelderland, 14. d. Assen, 15. c. de Domtoren, 16. b.
Italië
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VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL
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.
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

44

Maart 2020

Belangrijke gegevens
+ 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- 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

De coördinatoren
Kors Kroon
M. Boogaardhof 2
				
Hans Verhage vd Leeplein 3
				
Ben van der Post Noordeinde 71
				
Paul Oosterman Noordeinde 37A
				
Dik Lok
vd Leeplein 8
				
John de Pater Zuideinde 28
				
Frank Luyben Nieuwkoopseweg 9
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06-10733138
kors.kroon@ziggo.nl
0172-573335
hansenmarina@casema.nl
06-51213484 0172-571171
joke.post@planet.nl		
06-10139219
pauloosterman@ziggo.nl
06-53940922			
dik-lok@hotmail.com
06-23533925 0172-574948
hjdepater@hetnet.nl
06-47143338 0172-571553
luijben@hetnet.nl
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LOONWERK & GRONDVERZET
Maar dan zoals het hoort.

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 opdrachtgevers. HKA-Nieuwkoop biedt daarnaast een breed assortiment loonwerk- en grondverzetmachines 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-5002B.indd 1

AANNEMERS-, LOON- EN VERHUURBEDRIJF

HKA-NIEUWKOOP.NL

Nieuwkoop
Achttienkavels 7
2421 LG Nieuwkoop
T 0172 571152
F 0172 571286
E info@hka-nieuwkoop.nl

31-03-15 09:27

Verhuur van hydrolische kranen,
grondkiepers en -dumpers, minigravers,
vervoer met eigen vrachtwagens en diepladers, slootreiniging

Hogedijk 8a
2445 BC Aarlanderveen
Tel.: 0172 - 57 1327
Mob.: 06 - 54 267 761
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Colofon
De Belangenaar is een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen
en wordt 11 keer per jaar thuis bezorgd bij elk lid van de Vereniging. Het lidmaatschap, 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 automatische incasso van uw bankrekening.
BESTUUR
Herman de Jong
Annette Hijman-Smit
- vacature -		
B. Zonneveld		
Rob Groenestein		
Jordi Wijfje 		
Frank van der Salm

Voorzitter - Noordeinde 3 - 0641859887
Secretaris - Dorpsstraat 111 - 573546
Penningmeester
Research en speciale projecten - 0610893839
IT - Noordeinde 9d - 0653279375
Woonbeleid - Dokter v/d Windhof 34 - 0613634164
Wijkbeheer - Stationsweg 6a - 0654955388

REDACTIE
Patricia De Sain - Innemee
Vincent Hoekveld		
Shirley Jasper-Veenswijk
Bastiaan van Gils 		
Dick de Graaf		

Redactielid - Hogedijk 4a - 0630135423
Redactielid - Zuideinde 2 - 0614974976
Redactielid - Dokter v/d Windhof 6 - 572592
Opmaak - P. Pasmahof 3 - 0650126210
Distributie - Kerkvaartsweg 33 - 571282

E-mail - bestuur
Postadres:
bestuur@bvaarlanderveen.nl
Secretariaat B.V.A. /
wijkbeheer@bvaarlanderveen.nl
Redactie De Belangenaar
Email - Redactie
Dorpsstraat 53A,
redactie@bvaarlanderveen.nl
2445 AK Aarlanderveen
Bankrekening:
NL27RABO0101395221 t.n.v. Belangenvereniging Aarlanderveen
www.bvaarlanderveen.nl
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 behoudt 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 onvolledigheden van de informatie in de Belangenaar.
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