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De Belangenaar
Nieuws uit eigen dorp

Een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen

Heeft u een leuk verhaal, kritische noot, mooie foto,
een tekening of een gedicht?
We zouden het graag in de Belangenaar plaatsen.
Stuur uw kopij per e-mail naar
redactie@bvaarlanderveen.nl
of doe het in de brievenbus bij een van de redactieleden.
De adressen vindt u achterin de Belangenaar.

In deze Belangenaar o.a.
Dat roept vragen op

Windmolens bij
Aarlanderveen?

Wat is de status van:

Fietsbrug Aarkanaal

Maak kennis met ons
nieuwe redactielid

Kristel van de Pol

Van levensbelang

AED
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Agenda
Woensdag 9 december
Alphen beweegt Ultimate
frisbee bij SV Aarlanderveen
Tijd 14.30 - 16.00 uur.

Redactievergadering
Woensdag 6 januari.
De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 16
januari.

Woensdag 16 december
Alphen beweegt Trefbal bij SV
Aarlanderveen
Tijd 14.30 - 16.00 uur.

Inleveren kopij uiterlijk
maandag 4 januari.

Oud papier ophalen
Woensdag 16 december
Woensdag 30 december
Woensdag 6 januari
Woensdag 20 januari

Van de redactie
Beste, trouwe lezers van de Belangenaar,
In onze december editie willen
wij de kans niet voorbij laten
gaan u en uw dierbaren hele
fijne feestdagen en een mooie
jaarwisseling te wensen!
Een speciale dank gaat uit naar
allen die ons het afgelopen jaar
hebben voorzien van kopij, informatie, prachtige verhalen en
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interessante agenda punten.
We hopen deze samenwerking
ook volgend jaar weer te mogen
voortzetten.
Zonder u geen Belangenaar!
Met dankbare groet,
De redactie.
(Binnenkort zullen wij de planning voor volgend jaar weer
doorsturen via e-mail.)
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Bericht van onze huisarts
Verbouwing
Als alles volgens plan blijft lopen
gaan we op vrijdag 11 december
verhuizen. Op vrijdag 11 december is de praktijk daarom gesloten.
Voor uitsluitend spoedgevallen
wordt de praktijk deze dag waargenomen door huisartsenpraktijk Ter Aar. Aardamseweg 73 in
Ter Aar, telefoonnummer 0172602811. Vanaf maandag 14 december ontvangen wij u graag in
de geheel vernieuwde en gemoderniseerde praktijk.

Kerstvakantie
Op woensdag 23 december is
de praktijk gesloten. Voor uitsluitend spoedgevallen zal de
praktijk deze dag ook worden
waargenomen door huisartsenpraktijk Ter Aar.
Wilt u herhaalrecepten zoveel
mogelijk aanvragen voor maandag 21 december?
Voor actuele informatie verwijzen wij naar onze website: www.
huisartsenpraktijkaarlanderveen.
nl of naar de tekst op het antwoordapparaat.

Uitvaartonderneming
Gea van der Hee
wenst u allemaal
gezellige feestdagen en
een gezond nieuwjaar!

WENST U PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG 2021!
December 2020
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Windmolens in Aarlanderveen?
Er zijn plannen voor torenhoge
windmolens en grote velden
met zonnepanelen in de Aarlanderveense polders. Er is een
kaart verschenen met daarop
de mogelijke locaties. De Belangenvereniging wil deze plannen
tegenhouden.
De nieuwe kaart valt onder de
Regionale Energie Strategie
(RES), die onder leiding van onder meer burgemeester Liesbeth
Spies is gemaakt voor de regio
Holland Rijnland. De weilanden
langs de N231 aan beide kanten
van het dorp zijn nu gebombardeerd tot ‘zoekgebied’ voor to-

renhoge windmolens en grote
velden met zonnepanelen. De
kritische website RESinbeeld.nl
laat met enkele fotobewerkingen zien hoe dramatisch het
aanzicht van Aarlanderveen verandert als deze plannen doorgaan, nog afgezien van de geluidsoverlast die de windmolens
veroorzaken.
Complete overval
Voorzitter Herman de Jong van
de Belangenvereniging is niet
te spreken over de gang van zaken. ‘De gemeente Alphen heeft
de mond vol over democratisering in wijken en kernen, maar

Foto-impressies hoe Aarlanderveen eruit gaat zien als de windmolenplannen doorgaan. Fotocredit: RESinBeeld.nl
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Windmolens in Aarlanderveen?
de plannen voor de RES zijn een
complete overval,’ zegt hij. ‘Er is
vanuit de gemeente geen enkel
contact geweest met de Belangenvereniging over de zoekgebieden. Huizen bouwen in de
polder mag niet van de provincie
Zuid-Holland, maar dan plots wel
hoge windmolens en grote zonnevelden? Het is onbegrijpelijk.’
Kroonjuweel
Aarlanderveen is een van de dertien cultuurhistorische kroonjuwelen van het Zuid-Hollandse
landschap. Dit zijn volgens de of-
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ficiële omschrijving ‘unieke, zeer
karakteristieke en gave erfgoedensembles’. Voor kroonjuwelen geldt de algemene sturingsrichtlijn ‘behoud en versterking
van cultuurhistorisch waardevolle structuren en ensembles
via bescherming én passende
ruimtelijke ontwikkeling’. Torenhoge windmolens passen daar
volgens de Belangenvereniging
niet bij.
Ook Natuurmonumenten is erop
tegen. De locaties voor windmolens liggen deels in de buurt van
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Windmolens in Aarlanderveen?
de Nieuwkoopse Plassen, zodat
alle bijzondere vogelsoorten die
daar zitten volgens Natuurmonumenten kans lopen ‘verhakseld’ te worden als ze komen
aanvliegen.
Behoud
Onlangs organiseerde Holland
Rijnland een webinar over de
RES. Meerdere Aarlanderveners
vroegen daarin aan wethouder
duurzaamheid van GroenLinks,
Erik van Zuylen, om het fraaie
dorpsaanzicht van Aarlanderveen te behouden. Hij zei echter: ‘Als iets een waardevol landschap is, betekent dat niet dat er
niets mag veranderen.’ Ook zou
het volgens hem ‘niet eerlijk’ zijn
om in Aarlanderveen geen windmolens te plaatsen, en elders
wel.
De Belangenvereniging vindt
dat geen valide argument. Het
grootste deel van Holland Rijnland, dat ook de regio Leiden
en de Bollenstreek omvat, is
op voorhand namelijk al wél
gevrijwaard van de bouw van
windmolens, door die gebieden
bewust niet aan te wijzen als
zoekgebied. Alternatieve locaties zijn er genoeg, zoals bij industrieterreinen.
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Wat nu?
‘Het aanzicht van Aarlanderveen
is uniek en kun je maar één keer
om zeep helpen,’ zegt De Jong.
‘De Belangenvereniging eist actie van de Alphense politiek om
dit debacle te voorkomen.’ Inzet
van het dorp is daarbij nodig.
De komende maanden organiseert Holland Rijnland (online)
gesprekken en activiteiten voor
inwoners en bedrijven via hun
website www.wijzijnon.nl
Ze zullen inwoners naar hun
mening en ideeën vragen via
een online enquête en online
bijeenkomsten. Zo kan volgens
Holland Rijnland ‘iedereen meepraten over de gebieden op de
kaart’. De uitkomsten van deze
gesprekken en enquêtes worden samen met enkele verdiepende studies meegenomen in
de keuzes die de regio maakt
voor de definitieve plaatsing.
Het artikel over Aarlanderveen
op RESinbeeld.nl valt te lezen
op https://resinbeeld.nl/kroonjuweel-aarlanderveen/
Bestuur BVA
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Geef uw mening over de
windmolens
De gemeente Alphen is benieuwd naar de ideeën van burgers over windmolens en zonne-energie. Die kunt u anoniem
online aangeven in een enquête
van de gemeente.
Iedereen kan de enquête anoniem invullen op de website
www.duurzaamalphen.nl Dat is
mogelijk tot en met zondag 6
december. Het is daarbij wel belangrijk dat u in de open velden

aangeeft dat uw zorgen specifiek over Aarlanderveen gaan.
De enquête richt zich immers
op de hele gemeente Alphen
aan den Rijn. Alleen door specifiek aan te geven dat uw zorgen
over Aarlanderveen gaan, komt
uw boodschap goed over.

Werkgroep Energietransitie
Oproep
Het bestuur van de Belangen
Vereniging Aarlanderveen zoekt
mensen die op een positieve en
creatieve manier willen meedoen aan een inhoudelijke discussie over de klimaat problematiek in Holland Rijnland om uit te
vinden wat de alternatieven op
andere plekken in Holland Rijnland kunnen zijn in plaats van
windmolens in Aarlanderveen.
Expertise op gebied van elektrische energie, zonnepanelen,
CO2 uitstoot, polderbeheer en
waterstanden zijn gewenst.
Daarnaast zoeken we mensen
December 2020

met eventueel kennis van interregionale procedures en wetgeving. Ook goede toegang tot
bijvoorbeeld
Hoogheemraadschap, de Provincie, Stichting
Groene Hart, Zuid Hollands
Landschap en Natura 2000 zou
kunnen bijdragen aan een goed
proces en verantwoorde besluitvorming.
Indien u denkt hieraan een bijdrage te kunnen leveren meldt
u zich dan zo snel mogelijk aan
met naam, telefoonnummer,
e-mail en expertise bij secretaris@bvaarlanderveen.nl of voorzitter@bvaarlanderveen.nl
9

Wij wensen u prettige kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar

KaasBoerderij Luyben

Wij wensen U warme kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar!

WENST

U GEZELLIGE FEESTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG 2021!

Woning- en Projectinrichting

Wenst u fijne feestdagen en een sfeervol 2021!
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Van de bestuurstafel
Contributie:
Een aantal van onze leden maakt
helaas nog geen gebruik van automatische incasso met betrekking tot de jaarlijkse contributie.
Het wordt op prijs gesteld als
deze leden dit geld overmaken

naar NL27RABO0101395221 tnv
Belangenvereniging Aarlanderveen onder vermelding van contributie 2020. De kosten zijn 3
euro per persoon boven de 18
jaar.
De penningmeester

Ingezonden Berichten
Gezocht:
Zijn er nog mensen die een restantje oude grijze boerenplavuizen
(estrikken) hebben liggen? Maat ±22x22x3cm. Ik neem ze graag over
voor het afmaken van een restauratievloer in onze woonboerderij.
Robert Hijman,
Dorpsstraat 111, (robert.hijman@gmail.com, 06-52067282)
KERSTBOMEN OPHALEN
Heeft u uw kerstboom opgeruimd? Wij komen hem graag bij u ophalen. Stuur ons een bericht of bel:
Wessel Valentijn 06-21646407 of Linsey Valentijn 06-21646340

Huisartsenpraktijk Aarlanderveen
Wenst u gezellige feestdagen
en een gezond 2021
Ferdinand, Willeke, Pauline, Lisette,
Annemiek, Noortje en Irma
December 2020
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Even voorstellen
Ik zal me even voorstellen. Mijn
naam is Kristel en ben alweer
meer dan 13 jaar de vriendin van
Vincent, waar ik het werk bij de
redactie van overneem.
Ik ben 45 jaar geleden geboren
in Rosmalen en heb daar mijn
hele jeugd, in de Heihoeven,
gewoond. Ik heb in mijn jeugd
jarenlang fanatiek gevolleybald
en ook ergens in mijn tienerjaren
het skiën en snowboarden ontdekt.
Tegenwoordig tennis ik regelmatig, ga naar de sportschool (maar
1x per week hoor) en probeer ik
het huis en de tuin op orde te
houden. Dit laatste was nieuw
voor me toen we hier kwamen
wonen, gelukkig hebben we veel
hulp gehad en is de tuin behoorlijk vergevingsgezind gebleken.
Maar ik kan ook heerlijk met een

boek onder een dekentje op de
bank zitten of met mooi weer in
de tuin.
Na mijn studies (MTRO ‘de Rooi
Pannen’ toerisme en HTS Be-

TRACTOR-LOONBEDRIJF

L.
A.VAN DOLDER
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Even voorstellen
drijfskader) ben ik als reisleidster gaan werken in Oostenrijk,
Zillertal. Na wat omzwervingen
via reisbureau, cliënten service
van een reisorganisatie en nog
eens 7 seizoenen als reisleidster
in zowel de zomerzon als de
wintersport ben ik in 2007 als
stewardess (of cabin attendant
zoals het tegenwoordig eigenlijk heet) bij KLM Cityhopper begonnen. Hier heb ik Vincent ontmoet, het cliché van piloot en
stewardess is ook voor ons van
toepassing.
In 2013 stroomde ik door naar
de ‘grote’ KLM, in diezelfde periode vonden we ons droomhuis
hier in Aarlanderveen. Het voelde voor mij een beetje als thuiskomen. De gemoedelijke sfeer
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van het dorp, het gedag zeggen
en tijd hebben voor een praatje
voelde na het wat stugge Nieuw
Vennep als een warm, soort van
Brabants, bad. Maar in plaats
van een Bosche bol, krijg ik hier
een mergpijp.
Na een lang en druk traject
ben ik nu Purser bij KLM en zal
ik meer tijd gaan overhouden.
Ik vind het daarom tijd om het
stokje van Vincent over te nemen nu hij het drukker heeft. Dit
geeft mij de kans om meer met
het dorp en zijn bewoners bezig
te zijn, weer andere mensen te
ontmoeten en zo wat terug te
doen voor ons dorp.
Groetjes
Kristel van de Pol

13

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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AED
Sinds een tijdje hangen er in
Aarlanderveen op verschillende
plekken AED’s. Dit zijn apparaten waarmee het hartritme kan
worden hersteld bij een hartstilstand. Deze apparaten zijn kostbaar en kun je niet zomaar meenemen, er is een code nodig.
Wanneer er iemand een hartstilstand heeft, wordt er 112 gebeld.
De 112 centrale stuurt vervolgens
een bericht naar meerdere burgerhulpverleners in de buurt.
Die krijgen informatie over het
slachtoffer en de snelste route
naar hem of haar toe. Er worden
burgerhulpverleners naar het
slachtoffer gestuurd zodat er
kan worden begonnen met de
reanimatie, en tegelijk worden
er burgerhulpverleners naar de
dichtstbijzijnde AED gestuurd.
Dit allemaal in afwachting van
de ambulance die inmiddels onderweg is.
Op deze manier wordt het
slachtoffer zo snel mogelijk en
op de juiste manier geholpen.
Hiervoor zijn natuurlijk wel burgerhulpverleners nodig. Als u
zich geroepen voelt voor deze
schone taak, dan kunt u zich
hiervoor aanmelden via hartstichting.nl.
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Als er geen of te weinig burgerhulpverleners beschikbaar zijn,
kan de AED ook worden gebruikt
door anderen. Het apparaat legt
u door middel van gesproken instructies uit wat u moet doen.
De code die u nodig heeft om
een Aarlanderveense AED mee
te nemen is: 333
U vindt de AED’s hier:
• John de Pater – Zuideinde 28
• Gereformeerde Kerk – Dr. van
der Windhof
• Lex Verdonk – Kerkvaartsweg
57 (tegenover de basisschool)
• Ben van der Post – Noordeinde 60
• De blijde wereld – Noordeinde 11c
Het spreekt voor zich dat deze
kostbare apparaten alleen voor
noodgevallen mogen worden
gebruikt.
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De Blijde Wereld
Zoals vele van jullie al gehoord
hebben zijn wij in gesprek met
de gemeente om een andere invulling aan ons bedrijf te geven.
Deze plannen zijn ontstaan omdat de gemeente/provincie de
kassen liever ziet verdwijnen.
Er zullen 5 bouwkavels gerealiseerd worden voor vrijstaande
woningen met daarachter een
natuurcamping met 50 plaatsen.
De camping mag 7 maanden per
jaar geopend zijn en is bedoeld
voor mensen met een camper of
caravan die hier vakantie willen
vieren. Vaste standplaatsen zijn
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niet toegestaan, ook zal er geen
horeca of andere faciliteiten gerealiseerd worden.
Onze doelgroep voor de camping is vooral senioren welke opzoek zijn naar rust in een mooie
groene omgeving.
Op dit moment wordt de overeenkomst met de gemeente getekend en zullen onze plannen
naar verwachting binnen een
paar maanden ter inzage komen
te liggen.
Familie Kroon / De Blijde Wereld
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Fietsbrug Aarkanaal
Binnenkort beginnen de eerste zichtbare werkzaamheden
om de nieuw te realiseren fiets
verbinding over het Aarkanaal
mogelijk te maken. Er wordt begonnen met het groen om zo
belemmering te voorkomen van
broedende vogels in het voorjaar.
Ze zullen in december beginnen
met de sloopwerkzaamheden
van de woning aan de Oostkanaalweg 2. Daarnaast zullen de
bomen en planten die zich binnen het toekomstige werkterrein van de Fietsbrug Aarkanaal
(ten westen van de Burgemeester Bruin Slotsingel) bevinden
worden verwijderd. Hierdoor
blijft het park veilig toegankelijk
totdat de aanleg gaat beginnen.
Op dit moment is er nog overleg
over enkele stukken grond die
nodig zijn, de gemeente heeft
vertrouwen in de uitkomst en
verwacht medio 2021 te kunnen
beginnen met de aanleg.
Zodra er zicht is op de verwerving van de stukken grond,
wordt er een aannemer gezocht
die het ontwerp verder gaat uitwerken. U wordt nog over het
ontwerp, uitvoering en ontwikkeling geïnformeerd.
December 2020

Het bestemmingsplan Fietsbrug
Aarkanaal is in April 2020 door
de gemeenteraad vastgesteld.
Door één belanghebbende is
hiertegen beroep ingesteld bij
de Raad van State. De gemeente
verwacht dat het bezwaar begin
2021 wordt behandeld.
Door het aanleggen van deze
hoge brug (deze zal niet open
kunnen) voor fietsers en wandelaars, zal het eenvoudiger worden om vanuit Aarlanderveen en
Nieuwkoop richting Alphen te
fietsen en wandelen en vice versa en worden beide natuurlijke
gebieden met elkaar verbonden.
Hierdoor ontstaat er een kortere
en mooiere route die de Nieuwkoopseweg met de Burgemeester Bruins Slotsingel verbindt.
De brug is al jaren een wens van
de provincie, gemeente en Fietsersbond. Het project wordt
door de gemeente uitgevoerd.
Daarbij wordt nauw samengewerkt met de provincie, die het
merendeel van de kosten betaalt.
Mocht u toch nog vragen hebben, kunt u contact opnemen
met projectleider R van Rhijn op
telefoonnummer (0172) 465 628
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Jubileum juf Marjolein!
“Marjolein Marjolein
Veertig jaar bij ons op het plein!
Marjolein Marjolein
Een juf ja voor groot en voor klein!"
In het zonnetje gezet. Hoe dan?
• door een warme ontvangst met bovenstaand lied gezongen door
kinderen en collega’s
• door een bloemenzee; ik kwam armen tekort
• door een toespraakje vol lof door juf Annet
• door een eigen naambordje in de bieb: juf Marjolein boekenplein!
• door de hartelijke ontvangst in alle groepen
• door de verschillende optredens van kinderen
• door de vele lieve kaartjes en tekeningen die aan de bloemen zaten
• door de prachtig versierde school; wat een originele slingers
• door de overheerlijke hapjes in groep 4, 5 en 6
• door de cadeautjes (gelukkig was ik dit keer met de auto)
• door de stapels post die ik mocht ontvangen van (oud)leerlingen,
(oud)ouders, oud collega’s en familie, zo leuk met al die herinneringen en foto’s!
Ik heb ontzettend van mijn 40-jarig jubileum genoten.
Iedereen BEDANKT !
Groetjes, (juf) Marjolein

RAAD
DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS
RAAD Rijn en Gouwestreek, A.J.M. van Noort,
Beethovenlaan 25, 2421 TV Nieuwkoop, tel. (0172) 575559.

Wenst u goede feestdagen en een perfect 2021!
18
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Het doorgeef stokje, Annie Pennings
Interview met Annie Pennings
door Patricia de Sain-Innemee
Vertel eens iets over jezelf:
Geboren in Aarlanderveen (1 december 1941) in het Noordeinde
op nummer 50. We zijn met vijf
meiden en drie jongens, ik ben
de 3e en we zijn er allemaal nog.
Toen mijn ouders trouwden zijn
ze hier in Aarlanderveen komen
wonen. Daarvoor woonden ze in
Oud-Aade.
Uit wat voor gezin kom je?
Een gezin van harde werkers.
Ik zeg wel eens gekscherend
‘ik kon eerder werken, dan lopen’. Mijn moeder vond het
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maar niets zo’n oude boerderij
en zoveel water dus die heeft
wat afgemopperd, want er was
altijd werk. Ik herken dat wel
een beetje. Hier op de Hogedijk
ben ik ook altijd bezig. Mijn moeder hield wel van de boerderij
maar was minder huisvrouw.
Onze dienstbode was naar ons
gevoel soms meer onze moeder dan onze echte moeder,
want die was altijd op de werf.
De dienstbode was wel bij ons
in huis en die zorgde voor ons.
Mijn vader was qua gezondheid
niet zo sterk en had veel liever in
een bakkerij willen werken. Hij
had het altijd koud, terwijl mijn
moeder bij 20 graden vorst nog
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Het doorgeef stokje, Annie Pennings
met plezier buiten aan het werk
was. Mijn moeder maakte ook
kaas dat gebeurde in de grote
keuken. De vloer van deze achterkamer ligt er nog in. Ik vond
het net een schilderij zo mooi en
volgens de verhalen is die vloer
betaald met 9 flessen jenever in
de oorlog.
Waarin lijk je op je ouders?
Qua uiterlijk op mijn moeder. Zij
was een trotse vrouw die ook
van sieraden hield, waar ik dan
weer niets om geef. De zakelijkheid heb ik van mijn moeder,
verder lijk ik qua karakter meer
op mijn vader. Eerlijkheid was bij
ons heel belangrijk, geen schulden maken (anders dan voor
een huis kopen) en tevredenheid, dat heb ik echt van mijn vader. De uitdrukking "niet verder
springen dan je (pool)stok lang
is" werd thuis veel gehoord en
hij wilde altijd een verse krant.
Henk leest hier als 1e de krant
maar ik wil wel dat die hem netjes opvouwt, want ik heb er ook
een hekel aan als er vouwen aan
zitten of als die gekreukt is.
Wat voor werk / opleiding heb
je gedaan?
De 1e klas lagere school heb ik
overgeslagen, omdat ik zo on20

gunstig jarig was. Eigenlijk moest
ik daardoor nog een jaar kleuterschool doen, maar dat vonden
mijn ouders maar niets want dan
kon je pas een jaar later aan het
werk. In de mooie kamer kreeg
ik bijles van juffrouw Boone zodat ik een jaar over kon slaan. Als
kind was dat helemaal niet leuk,
ik wilde liever met mijn vriendinnetjes buiten spelen. Na de lagere school heb ik nog twee jaar
huishoudschool gedaan, maar
daar had ik niets mee. Als ik nu
een knoop aan moet zetten baal
ik er al van. Waarschijnlijk door
die enorme bergen verstelwerk
die vroeger door mijn handen
zijn gegaan. Ik kon aardig leren
en had best door willen en kunnen leren, maar dat zat er niet
in. Want met 12, 13 jaar ging ik al
mee melken (van mijn moeder
geleerd die kon het ook goed).
Henk zat toen in dezelfde klas.
Die keek altijd naar buiten en zag
alle vogels vliegen. Ik vond hem
toen al leuk.
Wat voor werk heb je gedaan?
Mijn eerste baan dank ik aan mijn
moeder, die lag in het ziekenhuis samen met mevrouw van
der Valk (de vrouw van Arie, de
oudste van de Van der Valk’s) en
die zei dat ze altijd meisjes nodig
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Het doorgeef stokje, Annie Pennings
hadden voor in het restaurant in
Voorschoten. Toen zei mijn moeder ‘ik heb er vijf dus ik stuur er
wel één’. Dat was ik dus, daar
ben ik begonnen en ik moest
de hele week daar blijven omdat het te duur was om elke dag
naar huis te gaan. Krijg nog de
kriebels als ik die oude boerderij
zie. In het omkleedhok moest ik
slapen tussen alle kleding en rotzooi. Wat heb ik een heimwee
gehad. Ik was toen 15, 16 jaar en
werkte voor twee kwartjes per
uur. De fooi moest je allemaal

afgeven en ik was niets gewend
en zo eerlijk als goud, dus durfde
nog geen dubbeltje te houden.
Rond mijn 22e werd ik filiaalhoudsters van de landbouwwinkel in
het Noordeinde in Leiden. Een
soort studentenwinkel met allemaal landbouwproducten. In de
bus had ik mijn toenmalige man
Ruud ontmoet die bij de universiteit in Leiden werkte. Hoewel
ik bijna altijd van vermoeidheid
zat te slapen, zijn we toch aan
de praat geraakt en van het een
kwam het ander. Op mijn 24e

Annie achter de toonbank van haar zuivelzaak
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Wij wensen u allen fijne feestdagen
en een gezond 2021
Frans van der Kooij en Marjan Vermeulen
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Team Autoservice Zwart wenst u goede
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Speciaal voor inwoners van Aarlanderveen : Gratis haal en brengservice
Koperweg 15
2401 LH Alphen aan den Rijn

Tel. 0172 415 080
Fax 0172 421 242

info@autoservicezwart.nl
www.autoservicezwart.nl

Wenst u prettige feestdagen
en een gelukkig 2021!
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Het doorgeef stokje, Annie Pennings
gingen we trouwen en begonnen een eigen zuivelzaak in Den
Haag, waar we toen woonden.
Dat had mijn moeder via een
oom geregeld voor ons. De zaak
draaide ik in mijn eentje, alleen
op zaterdag hielp Ruud. De zaak
liep eigenlijk hartstikke goed
totdat de eerste ‘Cash&Carry’
(supermarkt) kwam. Dat had ik
gauw bekeken en dus al snel bedacht ik dat ik de zaak beter kon
verkopen aan een rijdende winkel, die de winkel als opslagruimte ging gebruiken. We kregen de
10.000 gulden ‘good-will’ gelukkig weer terug, want dat was
zeker toen verschrikkelijk veel
geld. Daar zat ook alle inventaris in en we hadden alles opgeknapt en geïnvesteerd in nieuwe
koelingen en zo, dus het zag er
netjes uit. Omdat het huis waar
we woonden een huurpand was
konden we makkelijk weg.
In 1972 hebben we een huis gekocht in Papenveer en toen
dacht ik “nu krijg ik eindelijk de
tijd om eens een boek te gaan
lezen”, maar toen kwam de eierenleverancier die ons hielp
verhuizen en terwijl we het huis
instapten voelde ik: “Hier blijf ik
niet”. Ik was het daar snel zat,
had niets te doen en verveelde
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me. Heb vervolgens naar Avifauna gebeld en kon de volgende
dag in het wegrestaurant aan de
slag. Omdat ik graag naar een
ander huis wilde, had ik een optie van een week op een huis op
de Emmalaan in Alphen tegenover slager van Vliet genomen
en hoewel mijn toenmalige man
het in Papenveer prima naar zijn
zin had, ging hij uiteindelijk overstag. Daar hebben we nog een
poos met plezier gewoond maar
na 26 jaar huwelijk zijn we gescheiden en ben ik in 1992 naar
Aarlanderveen gekomen.
Hoe ben je weer met Henk in
contact gekomen?
Onze ouders zijn altijd met elkaar in contact geweest al sinds
onze geboortes, ze kwamen al
bij ons op kraamvisite. Henk zat
op de lagere school bij mij in de
klas. Ergens had ik altijd al het
idee die hoort bij mij. Op een
gegeven moment was mijn moeder op de 50 jarige bruiloft van
Henk zijn ouders (mijn vader was
toen al overleden) en ik heb haar
gebracht en weer opgehaald.
Maar het feest duurde nog wat
langer, dus ik ben op dat feest
terecht gekomen en zo heb ik
Henk weer ontmoet.
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Het doorgeef stokje, Annie Pennings
Wat weten we nog niet van je?
Als jong meisje heb ik veel
wedstrijden gedanst in Leiden. Ik ben 10 jaar voorzitter
geweest van de LTV-vrouwen
(Land&TuinbouwVrouwen).
Nu is dat “Zij actief”. Op een
gegeven moment ben ik gaan
bridgen, dat doe ik nog steeds
(alleen nu door corona al lange
tijd niet), toen ben ik gestopt
met LTV. Met de WLTO (van de
boeren) gingen we met Gre van
Haastrecht en Wil Maurits jarenlang één keer in de maand klaverjassen bij Oosterman.
Toen ik bij de Gouden Leeuw
werkte vroeg ik altijd om brood,
want ik had nooit geleerd met
vork en mes te eten, maar dat
heb ik snel geleerd want dat
warme eten zoals macaroni leek
me wel wat. En ik heb ook nog
trouwauto’s gereden tot hele
mooie oldtimers toe.
Omschrijf Aarlanderveen in je
eigen woorden:

18 Jaar

Kapsalon

Tel: 0172-579475
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Een lieflijk dorp waar je voor elkaar zorgt, zeker als je in nood
bent. Dat heb ik een paar keer
meegemaakt en daar ben ik nog
dankbaar voor. Het dorp moet
zo blijven dus geen hoge gebouwen, gewoon mooi nostalgisch
houden.
Stel je bent per direct ‘burgemeester van Aarlanderveen”.
Wat zou je als eerste veranderen?
Ik was het wel met Ronald (vorige doorgeefstokje) eens, dat die
drempels er op de dijk mogen
komen, maar denk niet dat dat
gaat gebeuren. Van mij mogen
ze als ze de dijken verstevigen
gelijk een apart fietspad aanleggen, want ik durf hier amper
meer te fietsen. Natuurlijk is dat
kostbaar, dus dat zal waarschijnlijk ook niet gebeuren, maar als
ik het voor het zeggen had wel.
Wat mag er niet veranderen/wil
je behouden:
De muziektent op het dorpsplein

Wij wensen iedereen
kleurige feestdagen en een
permanent goed jaar !
December 2020

Het doorgeef stokje, Annie Pennings
en die gaan gebruiken voor een
gezellige praatgroep. Daar kan
Henk dan ook gezellig heen. Gewoon een plek in het dorp waar
iedereen even aan kan komen,
zoals je ook wel in oude vakantiedorpjes in het buitenland ziet.
Waar ben je het meest trots op?
Als ik terugkijk had ik misschien
wel dingen anders gedaan, ik
had heel graag door willen leren.
In ieder geval had ik goed Engels
willen leren spreken. Maar ik ben
er blij mee dat ik altijd lichtpuntjes kan zien en ondanks allerlei
ouderdomskwalen nog actief in
het leven sta.
Jij hebt het doorgeefstokje van
Ronald gekregen met de vraag:
“Hoe het is om vrouw van een
paardenfokker te zijn?”
Ik wist al heel lang dat Henk en
ik bij elkaar horen en eigenlijk
kunnen we niet met en niet zonder elkaar. Henk is altijd opgeruimd en vrolijk en daar hou ik
van. Alleen had die gezegd dat
als die 60 werd, dan stopte die
met boeren en gingen we leuke
dingen doen. We zijn nu 28 jaar
verder en het moet nog gebeuren. Er is altijd wel werk op een
boerderij, dat had voor mij wel
anders gemogen. Met zijn 60e
heeft Henk wel de boerderij verDecember 2020

kocht, maar toen ging hij de manege bouwen. Gelukkig had ik
nog wel vriendengroepen waar
ik leuke dingen mee kon doen,
maar toen kwam ik een keer
thuis en stond er opeens een
paard, terwijl ik hartstikke bang
voor paarden ben. Sindsdien
gingen de paarden voor. Ik heb
vaak gezegd “die paarden er uit
of ik er uit”, maar ja als je al zolang samen bent ga je ook niet
meer zo snel lopen. Dus ik heb
jaren geleden een caravan gekocht en daarom ga ik nog wel
eens naar de camping waar ik
mijn eigen ding kan doen en tot
rust kom. Maar stiekem ben ik
toch wel een beetje van paarden
gaan houden, zeker van die tuigpaarden. De springpaarden zijn
me te onrustig, ik ben wel eens
door zo’n paard in het gips gekomen, dus ik ben blij dat we daar
nu eindelijk mee gaan stoppen.
Althans dat zegt die, want het
land is nu verkocht en hij mag
nog twee jaar het land gebruiken en dan zullen we wel zien….
Aan wie geef je stokje door en
met welke vraag?
Leen van Vliet, hij is hier geboren
en getogen en nooit weg geweest. Ik ben benieuwd hoe hij
Aarlanderveen heeft zien veranderen in al die tijd.
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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
Kees Vedder
Maries Koole		
B. Zonneveld		
Rob Groenestein		
- vacature -		
Frank van der Salm

Voorzitter - Noordeinde 3 - 0641859887
Secretaris - 0654637078
Penningmeester - 0624789002
Research en speciale projecten - 0610893839
IT - Noordeinde 9d - 0653279375
Woonbeleid Wijkbeheer - Stationsweg 6a - 0654955388

REDACTIE
Shirley Jasper-Veenswijk
Kristel van de Pol		
Patricia De Sain - Innemee
Bastiaan van Gils 		
Dick de Graaf		

Redactielid - Dokter v/d Windhof 6 - 572592
Redactielid - Zuideinde 2 - 0653224314
Redactielid - Hogedijk 4a - 0630135423
Opmaak - Pieter 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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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
0172-571308
 Huisartsdienst,
´s avonds, ´s nachts en in het weekend.
088-4274700
 Tom in de buurt, voor zorg en welzijn vragen
088-9004567
: info@tomindebuurt.nl

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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