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De Belangenaar
Nieuws uit eigen dorp

Een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen

De horeca is weer open
Toch even langs gelopen
Als iedereen zich bewust is!
Is het helemaal niet mis
Voor iedereen ook nog een
Aarlanderveen Quiz
Bloemenactie DSS en kwekerij 7 Hoven
Stellen de verwachting bij naar boven
Hoeden en tassen
Wie gaat u verrassen?
Lees in het verhaal van Ans Hijman
Dat een woningprobleem lang duren kan

In deze Belangenaar o.a.
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DSS en Kwekerij
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Het doorgeef stokje
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Agenda
Ophaaldagen oud papier
Woensdag 17 juni
Woensdag 1 juli
De volgende Belangenaar
verschijnt rond 4 juli

Inleveren kopij uiterlijk
Maandag 22 juni
Bestuursvergadering
Woensdag 17 juni
Redactievergadering
Woensdag 24 juni

Van de bestuurstafel
Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van de BVA is gepland voor
Maandag 28 september, om
20:00 in zaal Vergeer. Specifieke agendapunten kunt u van te
voren schriftelijk indienen bij
secretaris@bvaarlanderveen.nl.
De vergadering zal onder andere ingaan op de bestuurssamenstelling, het democratisch gehalte van de Belangenvereniging en
de woningbouwsituatie in Aarlanderveen.
Speelbos
De bomen zijn gekapt en het hek
rond het speelbos aan de van
Damstraat is in april geplaatst.
Dank zij donaties van de Gemeente Alphen, uw Belangenvereniging en het Fonds Alphen
en Omstreken. De feestelijke
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officiële opening vindt plaats in
september.
Samen Kokkerellen
Vanwege het afnemende corona
gevaar zal de kookgroep “samen kokkerellen, samen smullen” voor het eerst weer plaatsvinden op vrijdag 4 september
2020 (in het Dorpshuis). Koken
15:00. Eten: 17:30.
Woningbouw
Na het bezoek van burgemeester Spies met de wethouders
aan Aarlanderveen met als thema woningbouw is het ambtenarenapparaat weer aan de slag
gegaan. De Wethouder van As
geeft toe dat het inderdaad al
enkele jaren geleden is dat er
gebouwd is in Aarlanderveen
en dat dit niet rijmt met de geJuni 2020

Van de bestuurstafel
raamde woonbehoefte van de
Alphense Woningbouwstrategie
van 5-10 woningen per jaar. De
gemeente doet er daarom alles aan om initiatiefnemers met
bouwplannen in Aarlanderveen
te faciliteren, zodat de bouwproductie in het dorp weer op
gang komt.

korte termijn gerealiseerd kunnen worden zijn voornamelijk
woningen uit het duurdere segment. De starters, eengezinswoningen en doorstroomwoningen
hebben onze prioriteit, echter zitten deze niet in elk plan.

Op 28 april is er een brief van het
Team Beleidsadviseurs en ondersteuning ruimte naar de gemeenteraad gestuurd. Met deze
brief willen ze de gemeenteraad
informeren over bouwlocaties
en welke stappen het college
moet zetten om de komende
maanden een sprong vooruit
te maken. Er zijn volgens de gemeente op dit moment 8 serieuze plannen, met in totaal meer
dan 50 woningen, waaronder
10 starterswoningen om de productie weer op gang te brengen.
Dit heeft de afgelopen weken
in meerdere nieuwsberichten
gestaan. Echter deze aantallen
kloppen niet bij elk plan, volgens
de BVA is het op dit moment een
te rooskleurige schatting.

We hebben met onze contactpersoon van de gemeente afgesproken dat we opnieuw gaan
kijken, of we een gebied (of gebieden) kunnen aanwijzen voor
woningbouw. Niet klein denken in kleine projecten, maar
in 1 masterplan. De wethouder
denkt dat het ‘woonprobleem’,
zoals de BVA dit schetst, voorlopig kan worden opgelost met
deze huidige plannen. Wij willen
verder kijken, een toekomstbestendig woonplan. Het idee
om een ontwikkelgebied aan te
wijzen, zou de bouwproductie
van 5-10 woningen per jaar inderdaad voor langere tijd kunnen garanderen. Gezien de status van “Kroonjuweel” en de
20ke-contour is zo’n ontwikkelgebied, op dit moment, echter
onbespreekbaar bij de Provincie.

De kans op realisatie van deze
50 woningen wordt door de BVA
om financiële redenen veel lager
geschat. Van de projecten waarvan de BVA denkt dat ze op ze

Nieuwe Penningmeester
Maries Koole heeft zich enthousiast getoond om deze taak van
de interim penningmeester over
te nemen. Het bestuur is erg

Juni 2020

5

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
blij met deze aanvulling in het
Bestuur. Maries kent u wellicht
nog van het “doorgeefstokje” in
de Belangenaar van maart 2018
(ook nog te vinden op de site
van BVAarlanderveen.nl). Maries
gaat zowel de leden administratie als de financiën voor ons behartigen. Formeel (volgens de
statuten) moet de nieuwe penningmeester nog voorgedragen
worden in de algemene ledenvergadering. Vanwege de corona crisis maken we het iets eenvoudiger: Als iemand bezwaar
maakt moet dit schriftelijk voor
15 juni ingediend worden bij secretaris@bvaarlanderveen.nl
Glasvezelkabel Zuideinde
De aanleg door de firma GlasvezelBuitenaf is niet gestopt
maar ondervindt vertraging: Uit
informatie van de bij de aanleg
betrokken partijen: Er wordt
gewerkt met een “dedicated”
team om per locatie een oplosAANNEMERS-, LOON- EN VERHUURBEDRIJF

sing te vinden. Meerdere mogelijkheden per locatie: A. door
de gedoogverklaring alsnog te
verkrijgen in een persoonlijk
gesprek; Desgewenst belanghebbende buren erbij te betrekken; B. Een ander kabeltrace te
kiezen; De bezwaarmaker de
werkelijk kadastrale grenzen te
laten zien; C. De openbare status van het eigendom te gebruiken; Een procedure bij de ACM
op te starten om gedogen af te
dwingen. Hoelang dit alles gaat
duren durft GlasvezelBuitenaf
niet te zeggen.
Hanging baskets
De fleurige bloemen zijn weer
aan de lantaarnpalen in de
Dorpsstraat gehangen door
Toon van Vliet. Waarvoor onze
dank.
Herman de Jong, namens het bestuur van de BVA

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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Hoedenmaakster en leerbewerking tot tassen
Omdat ik 10 jaar geleden een verhaal had gelezen in een boekje
wat hier in Aarlanderveen werd
verkocht, had ik een interview
al een tijdje op mijn lijstje staan.
Namelijk: In Aarlanderveen
woont iemand die hoeden en
tassen ontwerpt en maakt.
Aan de Dorpsstraat woont Barbara Teulings met haar man en
zoon. Ze komt uit een familie
van goud- en edelsmeden, dus
oude ambachten heeft ze van
huis uit meegekregen. Helaas
voor haar vond haar opa edelsmid geen vrouwenberoep want
zij had graag bij haar opa in de
leer gewild. Ze heeft 1 werkstuk
mogen maken die door haar opa
werd beoordeeld.
Dus begon ze na de middelbare
school aan de opleiding etaleren
en decoreren aan de Nimeto in
Utrecht. Tijdens deze opleiding
had zij een bijbaantje in het theater van Veenendaal als meisje
van de techniek. In die tijd behoorde zij tot de eerste meiden
die in de techniek werkten in het
theater. De pin up posters, die
backstage hingen bij veel theaters werden verwijderd zodra ze
zagen dat er een vrouw de techniek deed. Toen in Veenendaal
de popmusical Zeldzaam met
Juni 2020

Bill van Dijk en Frits Lambrechts
speelde vroegen zij of zij met
hen mee op tournee wilde. Dat
heeft ze gedaan en zo kwam ze
in de theater- en filmwereld terecht. Helaas stopte die musical
veel te vroeg.
Daarna werd zij runner productie assistente. Een soort manusje van alles. Daardoor is zij
het productieleven ingerold.
Een ontzettend leuke tijd vond
ze dit. Je
bent met cast
en crew
een
familie
voor
een paar
maand e n
en leeft
in een
fantasiewereld.
Als producent
heeft
Barbara
diverse
films op
haar naam
staan, onder
andere De Marionettenwereld van
regisseur Elbert
van Strien,
die in 1993
de Gouden Kalf
9

Hoedenmaakster en leerbewerking tot tassen
voor Beste Korte Film won. Met
haar man Erik woonde Barbara
in die tijd op de Prinsengracht
in Amsterdam. “Ons leven was
drukker dan druk”. Na de verhuizing naar Aarlanderveen wilde
zij het rustiger aan gaan doen
en meer met haar handen bezig
zijn want creatief aangelegd was
zij al van kleins af aan. Zij heeft
vanaf dat moment vele hoeden
gemaakt.
Ze liet zich inspireren door de
materialen. Maar ook vakgenoten, literatuur, architectuur en
natuur gaven haar ideeën voor
de vormgeving van een hoed.
Het liefst maakt zij bij de hoed
een bijpassend accessoire; een
sjaal, corsage of tas. Ze heeft
hoeden gemaakt voor allerlei
gelegenheden, denk aan mensen die naar een
bruiloft
gingen of
naar
een
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haringparty. Helaas wordt in
deze tijd niet meer zoveel hoeden gedragen.
Omdat zij graag nog meer wilde
leren over bepaalde ambachten
ging zij 11 jaar geleden een 2 jarige opleiding doen tot leerbewerker in Utrecht. Daar leerde
zij patronen maken om tassen te
kunnen maken, voor een eigenlijk rechttoe rechtaan tas moet
je al gauw 12 patroondelen tekenen voordat dit in elkaar gezet
kan worden als een tas.
Zij werkt naast leer ook met
andere materialen; stof, veren,
bont, bv. een oude bontjas die
veranderd wordt in een kussen.
En ze gebruikt haar technieken
en kennis niet alleen voor tassen en hoeden maar ook voor
andere modeaccessoires en interieur producten. Zij maakt met
leer bloemblaadjes waarvan zij
corsages maakt. Hier gebruikt zij
bolijzers voor (metalen instrumenten) waarmee zij het leer
in de juiste vormen kan wrijven tot bloemblaadjes. Hierna smeert zij dit in met een
substantie genaamd appret.
Dit is stijfsel dat zij gebruikte
voor haar hoeden en hiermee
heeft zij zo geëxperimenteerd tot zij dit kon gebruiken
Juni 2020

Hoedenmaakster en leerbewerking tot tassen
op leer om een mooie
bloem van het leer te
maken.

prima.

Ze heeft
in haar
atelier
allerlei
machines staan
waaronder een
bontstikker. Het apparaat is meer
dan 100 jaar oud,
maar werkt nog

Ze maakt nu prototype tassen
voor bv. bedrijven die een beperkte oplage willen van een bepaalde tas of als relatiegeschenk
voor hun medewerkers. Doordat zij lid is bij de vereniging van
Ambachten komen mensen bij
haar terecht voor speciale
opdrachten. Tevens helpt zij
bemiddelen tussen het bedrijfsleven en scholen voor
stage plekken voor de MBO
opleiding creatief vakman.
Om meerdere technieken
te leren heeft zij de afgelopen
jaren reizen gemaakt naar
Zwitserland en Engeland. In Engeland leerde zij het handstikJuni 2020

ken van leer te verfijnen. Zodra
het reizen weer is toegestaan
wil zij nog een keer terug naar
Engeland om naar deze ambachtelijke vakman te gaan om meer
technieken hiervan te leren.
Het is een droom van haar om
een unieke tas te ontwerpen
voor Aarlanderveen. Ze heeft
hier genoeg ideeën over. Op
haar website: stoffeldesign.nl
kunt u meer lezen over haar bedrijfje.
Barbara, bedankt dat ik in deze
tijd mocht komen om veel te leren over hoeden en leerbewerking. Die tas voor Aarlanderveen
gaat er zeker komen, je ideeën
waren geweldig.
Shirley JasperVeenswijk

11

�����
AUTOSERVICE

BE

TAA
L

B A A R E N B E T RO U W B A

AR

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
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Tel. 0172 415 080
Fax 0172 421 242

info@autoservicezwart.nl
www.autoservicezwart.nl
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Quiz, doe je mee?
Quiz over Aarlanderveen en De Belangenaar
Mail je antwoord naar: redactie@bvaarlanderveen
Degene die het eerst alle antwoorden juist bij ons inlevert krijgt een
klein prijsje en een grote eervolle vermelding in de volgende Belangenaar. Daar worden ook de antwoorden gepubliceerd. Ans Hijman
mag helaas niet meedoen want daar komt alle informatie vandaan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hoeveel inwoners had Aarlanderveen per 1 januari 2020?
Hoeveel inwoners had Aarlanderveen in 1947?
Wanneer is De Belangenaar opgericht?
Wie was de 1e voorzitter van de Belangenvereniging?
Wat was de voorloper van de Belangenvereniging?
Wanneer is de Mariaschool gesloten?
Hoe oud is het Oude Rechthuis?
Sinds wanneer bestaat de bakkerswinkel Van Leeuwen?
Sinds wanneer maken de inwoners zich al zorgen over de leefbaarheid in Aarlanderveen?
Wanneer verscheen de eerste Belangenaar?
Wie zaten er toen in de redactie?
Waar werd de eerste jaren vergaderd?
Waar vergadert de redactiecommissie tegenwoordig?
Door wie is de naam Belangenaar bedacht?
Wie was Nijntje? (en dan bedoelen we niet het beroemde Brunakonijntje maar de Aarlanderveense)
Van wie zijn deze wijze woorden: ‘Aarlanderveen is de moeite
meer dan waard om er telkens weer de aandacht van elkaar en
van anderen voor te vragen’?

TRACTOR-LOONBEDRIJF

L.A. VAN DOLDER

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

Dorpsstraat 94
2445 AP Aarlanderveen
Juni 2020

Tel.: 0172-57 1608
Mob.: 06-204 379 73
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Bloemenactie DSS en Kwekerij Zevenhoven
Bloemenactie DSS en Kwekerij
Zevenhoven groot succes!
Omdat er diverse acties die DSS
normaal gesproken houdt dit
jaar vanwege corona niet door
konden gaan, bedacht DSS in
samenwerking met kwekerij
Zevenhoven uit Ter Aar een originele actie. Voor moederdag
of voor wat anders, óf jezelf
konden er mooie bloembakken
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besteld worden, die netjes (op
1,5 meter afstand) thuisbezorgd
werden.
Op de foto in de aanhanger zie
je Vivian Zevenhoven, secretaris
van DSS en Frans Dobbe druk bezig met het uitladen van de bloemen en kruidenplanten. Vermeldenswaardig is dat Frans dit jaar
is benoemd tot lid in de Orde van
Oranje Nassau! Voor al zijn vrijwilligerswerk bij
DSS o.a. als muzikant en bestuurslid, chauffeur van
de de Bobbus
(buurt
oproep
bus Ter Aar), als
voorzitter en drager van de Dragersvereniging
St. Barbara en
nog vele andere
vrijwilligerstaken.
Op de andere
foto (bladzijde
3) zie je Joyce
en Rick, vrienden van DSS, die
hielpen met het
bezorgen van de
prachtige bloembakken.
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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
16
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Een reanimatie: Weet
jij wat je moet doen?
____
Je ziet ze overal:
Je staat er gelukkig niet de hele dag bij stil. Maar
weet jij wat je moet doen wanneer je iemand
bewusteloos vindt? En wat is een shock eigenlijk?
Wat doe je als iemand allergisch is voor een
wespensteek? Of er wordt iemand voor je neus
aangereden…

BEHAAL JE EHBO DIPLOMA

WE STARTEN OP:
17 SEPTEMBER 2020
Tijdens de cursus wordt de lesstof uit het Oranje Kruis boekje
behandeld en na afloop van de cursus wordt een examen afgenomen
waarbij aandacht besteed wordt aan de theorie uit het boekje en het
geleerde in de praktijk (zoals verbanden, stabiele zijligging, beademen
en reanimatie). Als dit examen goed afgelegd wordt, ontvangt de
cursist het officiële EHBO-diploma.

AED’s maar kun je er
ook wat mee?
____
Hoe weet je of iemand
iets gebroken heeft?
____
Moet je nou wel of
niet 112 bellen?
____

Hoe behandel je
eigenlijk een
brandwond?

De startdatum is nog even onder voorbehoud van de ontwikkelingen
omtrent de coronamaatregelen en voldoende deelname.

Geef je op via: info@ehboaarlanderveen.nl
Prijs: 160,- euro per persoon
Tijd: ongeveer 10 donderdagavonden
Locatie: ‘De Jeugdhaven’ in Aarlanderveen

EHBO VERENIGING
AARLANDERVEEN
Dorpstraat 24,
2445 AN
Aarlanderveen
In ‘De Jeugdhaven’
www.ehboaarlanderveen.nl

Juni 2020
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overlijden
komt
altijd te
vroeg
Wanneer mensen afscheid moeten nemen,
overheerst het gemis. Tegelijkertijd dringen zich
vragen op over de afwikkeling van de nalatenschap. Testament, verklaring van erfrecht, erfbelasting: het zijn woorden die zich lastig laten
rijmen met het verdriet. Kroes en Partners geeft
ze daarom graag een betekenis, het liefst nog
voordat ze een eigen leven gaan leiden. Ieder
overlijden komt te vroeg. Regel het daarom op tijd!

0172 - 52 19 21
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www.kroesenpartners.nl
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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

Juni 2020
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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

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

20

Juni 2020

Het doorgeef stokje, Ans Hijman
Interview met Ans Hijman door
Patricia de Sain-Innemee
Vertel eens iets over uzelf
Ik ben geboren op 2 juni 1944
in Naaldwijk. Als kind (circa 4/5
jaar) zijn we verhuisd naar Alkmaar en een paar jaar later naar
Den Haag. Daar heb ik de Mulo
gedaan en de opleiding tot kinderverzorging. Tot een jaar voor
ons trouwen woonde ik in Den
Haag. Ik heb gewerkt in de kinderverzorging in Limburg in ‘het
kinderdorp’. Bijzonder was dat
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daar hele “gezinnen” bij elkaar
geplaatst werden, waarvan de
jeugdzorg had bepaald dat de
kinderen onder toezicht moesten worden geplaatst. Zo konden de kinderen in ieder geval
bij elkaar blijven. Daarna ben ik
gaan werken in Scheveningen
in het Kindertehuis, waar de kinderen in leeftijdsgroepen werden geplaatst. Op een gegeven
moment moesten we daar ook
nachtdiensten gaan draaien,
maar die werden niet uitbetaald.
Mijn vader was vakbondsbe-
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Kano’s te huur voor een ondekkingstocht door de boerennatuur
•
•
•
•
•

Starten midden in het boerenland, nabij de Nieuwkoopse Plassen.
Prachtige uitgezette routes.
Ook te combineren met molenbezoek en restaurantarrangement.
Ideaal voor families, verenigingen kinderfeestjes. (max. 80 personen)
Ook barbecuen behoort tot de mogelijkheden.

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

Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl
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Het doorgeef stokje, Ans Hijman
stuurder dus die zei: “dat klopt
niet”. We hebben dat toen aanhangig gemaakt en gelijk gekregen, maar het was er daardoor
niet gezelliger op geworden.
Dus het laatste jaar voor ons
trouwen heb ik op de administratie gewerkt bij het ministerie
van financiën op de archiefafdeling in Den Haag.
Uit wat voor gezin komt u?
Ik ben de oudste van acht kinderen, na mij zijn er nog vier broers
en drie zussen geboren. We hebben met alle broers en zussen
met kinderen en partners jaarlijks een reünie met ongeveer
dertig mensen. Mijn vader heeft
dat ruim 45 jaar geleden gestart.
Vroeger gingen we naar het golfslagbad in Scheveningen. Dat
was eigenlijk een uitje voor mijn
ouders met de kleinkinderen.
Omdat zij zelf geen toezicht konden houden op al die kinderen,
mochten wij als ouderen mee
als oppas. Afgelopen jaar zijn we
naar het Speelparadijs in Zoetermeer geweest en hebben we tot
slot met zijn allen pannenkoeken gegeten. Dit jaar zouden
we in september weer bij elkaar
komen, maar door Corona is dat
nog onzeker.
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Waarin lijk je op je ouders?
De liefde voor het ‘wonen in het
groen’ én het vrijwilligerswerk
heb ik echt van huis uit meegekregen. Mijn vader was tuinarbeider en werkte in de kassen
in het Westland en is later gaan
studeren voor het vakbondswerk. Hij komt oorspronkelijk
uit Harmelen, mijn moeder uit
Wateringen. Vanwege de crisis
is mijn vader naar het westen gegaan om werk te vinden en heeft
daar toen mijn moeder leren
kennen. Mijn opa van vaderszijde was landarbeider en deed op
echt hoge leeftijd nog heel veel
vrijwilligerswerk. Dat heeft mijn
vader overgenomen en ik ook
weer. Helaas zijn mijn ouders
heel jong overleden. Mijn moeder op haar 61e aan een hersenbloeding en mijn vader op zijn
69e aan longkanker. Daarin lijk ik
gelukkig niet op ze. God zij dank!
Je vertelde net dat Wim en jij
afgelopen december 50 jaar getrouwd waren. Hoe heb je Wim
leren kennen?
Wim heb ik leren kennen in 1966
op een vakantiereis naar Oostenrijk. We gingen met de bus en
Wim kwam uit Aarlanderveen en
ik was in Den Haag al opgestapt.
In de loop van de week zoch23

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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Het doorgeef stokje, Ans Hijman
ten we elkaar steeds vaker op.
Toen kregen we verkering en
kwam Wim geregeld
op de motor naar
Den Haag. Of ik
kwam met de
trein
naar
Alphen en
dan haalde Wim
me van
het station.
W i m
was automonteur, ik
geloofde eerst
niet dat
hij monteur was
want hij
had
zulke
schone
handen. Maar
dat kwam door
de vakantie. Later
bleek dat Wim zijn
vader mijn vader wel eens
had ontmoet op een lezing over
de vakbond.
Hoe ben je in Aarlanderveen terecht gekomen?
Na een jaar of drie verkering ginJuni 2020

gen we verloven. Wim mengt
zich heel even in het gesprek
en legt uit hoe ze dat
vroeger noemden:
“Gekocht,
maar
nog niet afgehaald”.
Snel
daarna zijn we
getrouwd
(december 1969
dus) en
toen ben
ik naar
Aarlanderveen
g e k o men. In
Den Haag
viel
het
namelijk
ook
toen
niet mee om
aan een woning te komen.
Wim woonde hier
op het Zuideinde 35
en had werk bij Oudshoorn in de garage, dus was
het meest logisch dat ik hierheen kwam. Zeker omdat je
als vrouw moest stoppen met
werken als er kinderen kwamen
en dat wilden we graag. In de
Dorpsstraat wilden we eerst een
25

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar
Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51 2461 GC Ter Aar Telefoon 0172 - 603787

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.
Kom even langs,
of bel voor een afspraak!

Dorpsstraat 119
2445 AL Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 9475
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(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

Juni 2020

Het doorgeef stokje, Ans Hijman
huis kopen, maar daar zat iemand met recht van overpad en
die wilde het liever niet aan een
jong gezin verkopen. Die heeft
toen aangegeven dat de bewoner van dit huis (op Zuideinde 8,
destijds van mevr. Jans Uithol)
graag kleiner wilde wonen. Van
haar konden we dit huis kopen,
maar dan moesten we eerst het
huis in de Dorpsstraat voor haar
opknappen (nu het huis van Eikelenboom). Aan beide panden
moest heel veel gebeuren. Tot
op de dag van de bruiloft zijn ze
nog aan het klussen geweest.
Gelukkig had Wim een grote familie (14 in totaal) met veel handige handjes van timmerlieden
tot schilders, dus dat is helemaal
goed gekomen. Een paar jaar geleden is het oude huis gesloopt
en hebben we op deze prachtige
plek een huis gebouwd met centrale verwarming, dubbel glas,
geen drempels, slaap- en badkamer beneden en ander modern
comfort, zodat we hier oud kunnen worden. We hopen hier nog
lang te kunnen wonen.
Wat weten we nog niet van je?
Vrijwilligerswerk is mijn lust en
leven. Toen de kinderen naar
school gingen ben ik bij de Mariaschool als vrijwilliger begonnen. Van leesmoeder, zwemJuni 2020

moeder tot fluorspoelen en
maken van mededelingenblad
en dat stencilen. Ook zat ik in de
oudervereniging en later in de
medezeggenschapsraad. Tot het
sluiten van de school in 1993 ben
ik dat blijven doen.
Daarna heb ik tot twee keer toe
in de Belangenvereniging gezeten. Van 1995 tot 2000 als bestuurslid/redactielid en van 2005
tot 2011 als bestuurslid.
Als bestuurslid rouleerden we
ook mee met de vergadering
van de redactie en als bestuurslid had je ook je eigen wijk waar
je de contributie ophaalde en
het blaadje bezorgde. Toen Kees
Kempen plotseling overleed ben
ik nog één jaar penningmeester geweest. Met centjes ben ik
ook bezig geweest toen ik collecteerde voor diverse verenigingen en stichtingen, zoals de
Hartstichting en het Brandwondencentrum.
Als vrijwilliger ben ik een paar
jaar mee geweest in de zonnebloemboot voor de catering.
Daar was ik vooral in de keuken
bezig, maar we mochten als het
iets rustiger was even aan dek
gaan en daar kwam ik Aarlanderveners tegen. Die vroegen
27
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dan: “hoe kom jij nou hier”? Niet
zwemmend antwoordde ik dan,
want dat kon ik niet en kan het
nog steeds niet echt goed. Maar
als het echt nodig is red ik me
wel.
Tot slot doe ik nog de was voor
het Dorpshuis en heb nu lekker
veel tijd om te lezen. Ik lees wel
een boek per week en kijk alleen
gericht televisie. Van te voren
zoek ik in de gids wat ik wil zien.
Omdat ik geen pc heb (Wim wel)
en nog wel vrijwilligerswerk doe,
maar geen bestuursfuncties
meer, hou ik tegenwoordig tijd
over.
Omschrijf Aarlanderveen in uw
kernwoorden:
Een heerlijk dorp om te wonen!
Stel u bent per direct ‘burgemeester van Aarlanderveen”.
Wat zou u als eerste veranderen?

De woningbouw! Het moet
wel kleinschalig blijven en niet
het groen teveel aantasten,
maar ook leefbaar zodat we de
school en winkels open kunnen
houden. Al vanaf 1969 wordt
er aandacht gevraagd voor woningbouw door het comité ‘Aarlanderveen leeft’. We vroegen
toen om uitbreiding met 100 woningen. Het comité bestond uit
de huisarts, de pastoor en de notaris. Dat is na 10 jaar veranderd
in de Belangenvereniging, zodat
meer inwoners betrokken zouden worden en sindsdien kan je
lid worden en stemrecht krijgen.
Omdat ik bij de Belangenvereniging zat, heeft het archief hiervan (zo’n 30 dozen) vijftien jaar
bij ons thuis gestaan. Ik werd
ook wel het wandelend archief
genoemd want vond het leuk
om dingen uit te spitten. Alles
zocht ik op.
Noot van de redactie: Ans had dit

Uitvaartonderneming
Gea van der Hee
06 27 27 88 98

www.geavanderhee.nl
bij een overlijden bén ik er voor u
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gesprek tot in de puntjes voorbereid en er lagen allerlei stukjes
voor me klaar, onder andere uit
een Belangenaar van 2005.
Ans laat zien dat het inwonertal
al jaren dalende is. Van 1566 inwoners in 1947 naar 1189 inwoners in
2004. Toen het eerste kleinkind in
2008 werd geboren heeft ze navraag gedaan bij de gemeente om
er achter te komen ‘de hoeveelste
inwoner van Aarlanderveen hij
was’ en dat bleek de 1192e te zijn.
Wat mag er niet veranderen/
wilt u behouden:
In ieder geval de Belangenvereniging behouden én van de vier
kerken moet er minstens één blijven. Liever natuurlijk meer maar
dat zal op termijn financieel onhoudbaar worden. Belangrijk is
dat er in ieder geval één kerk is
die voor verschillende vieringen
geschikt gemaakt kan worden.
In combinatie met het culturele
erfgoed van Aarlanderveen, het
Dorpshuis, de muziektent, het
café, DSS, al dat soort zaken zo
goed mogelijk bij elkaar houden,
zodat we elkaar sociaal kunnen
blijven ontmoeten.
Waar bent u het meest trots
op?
Op het gezin, Wim, alle kinderen
Juni 2020

en kleinkinderen en momenteel
ben ik apetrots op kleinzoon
Rick want die heeft op 4 mei het
Taptoesignaal geblazen met zijn
vader Robert. Naast zijn vader,
die in uniform was, stonden ze
samen in de Dorpsstraat. Dat
was zo bijzonder, hij is pas negen en echt niet een enorme
held. Dat hij dat durfde en zo
naast zijn vader, was zo indrukwekkend. Ik krijg er nog kippenvel van. Maar ik ben op allemaal
trots hoor! Vooral ook dat het
vrijwilligerswerk bij ons allemaal
in het bloed zit. Wij hebben het
van thuis uit meegekregen en
ook weer aan onze kinderen
door kunnen geven.
Het doorgeefstokje is aan u
doorgegeven met de vraag:
Hoelang werkt u al voor de kerk
en doet u ook nu in Corona-tijd
nog kerkenwerk?
In 1987 ben ik begonnen toen
alle vier de jongens op school zaten. Toen werden er vrijwilligers
gevraagd om onder schooltijd
de kerk schoon te maken en dat
heb ik gisteren (27 mei) ook weer
gedaan. Ik doe dat samen met
een groep vrijwilligers één keer
in de twee maanden. We werken
namelijk in twee groepen en die
wisselen elkaar af. In totaal hebben we zo’n 200 vrijwilligers.
29

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL
Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele,
religieuze en eigentijdse uitvaarten
en staan garant voor een verzorgde, correcte en
stijlvolle uitvoering.
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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Het ‘hoogwerk’ wordt sinds een
paar jaar door een professioneel
bedrijf gedaan. Vroeger werd
gewoon door een vrijwilliger
een steiger op de kerkbanken
gebouwd en deden we het zelf
maar dat mag niet meer vanwege de veiligheidseisen.
Daar is het mee begonnen en
toen ben ik van het een in het
ander gerold. Als ouder werd ik
gevraagd om te lezen in de viering van de eerste communie en
dat ging zo goed dat ik ben gevraagd lector te worden. Vervolgens wijkcontactpersoon, het
parochieblad aftellen, verdelen
en bezorgen en gastvrouw voor
de koffie. Dit laatste was voor
het eerst bij een avondwake.
Verder nog acht jaar in de pastoraatsgroep zitting gehad (dat
is de maximale termijn), voor
de liturgische zaken en nog zes
jaar voor de beheer commissie
(financiën en beheer en onderhoud gebouwen). Wim zit daar
nu nog in en stopt daar in december mee. We zoeken dus
nieuwe vrijwilligers!
U bent toch ook betrokken bij
de start van het mortuarium?
Vroeger in de oude Maria-school
hebben we inderdaad het eerste mortuarium opgestart. Niet
Juni 2020

iedereen was namelijk in de gelegenheid een overledene thuis
op te baren en in de kerk kon
alleen als er geen viering was,
want dan ging de verwarming
aan en werd het te warm. Dat
is tegenwoordig met alle apparatuur natuurlijk anders. De Mariaschool stond destijds leeg en
daar konden mensen ook komen
om te condoleren. We praten nu
over halverwege de jaren 90.
Het heeft 12 jaar leeggestaan.
Dat kwam omdat het half van
de kerk en half van de gemeente
was dus het duurde even voor er
(financiële) overeenstemming
kwam. Uiteindelijk zijn er in de
Mariaschool woningen gekomen en het appartement ‘Honout-hof’ (vernoemd naar de
dorpstimmerman). Het mortuarium is toen verplaatst naar de
pastorie. Nu is het in het Achterom en is het voor iedereen, dus
niet alleen van de kerk, beschikbaar. Het is te huren.
Aan wie geef jij het stokje door en met welke vraag?
Aan zoon Edwin. Die was in 2002
één van de actievoerders die
aandacht vroegen voor meer
woningen en wacht nog steeds
op een grotere woning. Hoe
denkt die nu over het woningprobleem?
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Ingezonden Berichten
Dank
Wij willen iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling,
kaarten en telefoontjes tijdens dat ik ziek was.
Jan en Nel Veenswijk
Gezocht, huishuidelijke hulp
Wij zijn op zoek naar een betrouwbare en ervaren hulp in de huishouding. Heb je tijd en zin, dan komen we graag met je in contact voor een
kennismaking: 06-48210883.
Aiko en Nienke de Raaf, Dorpsstraat 21
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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
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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
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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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