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06 - 45 08 53 68

info@jmhoveniers.nl

Aarlanderveen

www.jmhoveniers.nl

TUINAANLEG
VOL PASSIE EN 

VAKMANSCHAP
Uw hovenier midden in het Groene Hart

         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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Agenda

Woensdag 13 januari
Alphen beweegt Ultimate 
Sportinstuif bij SV Aarlander-
veen. Tijd 14.30 - 16.00 uur

Woensdag 20 januari
Alphen beweegt Ultimate 
Sportinstuif bij SV Aarlander-
veen. Tijd 14.30 - 16.00 uur

Woensdag 27 januari
Alphen beweegt Ultimate 
Sportinstuif bij SV Aarlander-
veen. Tijd 14.30 - 16.00 uur

Woensdag 3 februari
Alphen beweegt Ultimate 
Sportinstuif bij SV Aarlander-
veen. Tijd 14.30 - 16.00 uur

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

Oud papier ophalen
Woensdag 20 januari
Woensdag 3 februari
Woensdag 17 februari

Redactievergadering
Woensdag 3 februari

De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 13 
februari

Inleveren kopij uiterlijk 
maandag 1 februari

Dank bericht

Overweldigend de lieve reactie 
die ik krijg van dorpsgenoten.
Fijn dat ik in het dorp kan blijven, 
van het Zuideinde naar Kerk-
vaartsweg.

Het doet me heel erg goed, kan 
het oude achter me laten en met 
een nieuwe start.

Bij deze iedereen heel veel dank.    
En wens alle Aarlanderveeners 
een hoopvol 2021 
met veel mooie momentjes.

Marian Stipdonk
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Achttienkavels 7 
2421 LG  Nieuwkoop

T 0172 571152
F 0172 571286
E info@hka-nieuwkoop.nl

Nieuwkoop
De juiste man, met de juiste machine, op de juiste plek. Dat is ons streven. En daar 
zetten de 25 medewerkers van HKA-Nieuwkoop zich dagelijks voor in bij de opdracht-
gevers. HKA-Nieuwkoop biedt daarnaast een breed assortiment loonwerk- en grond-
verzetmachines voor de verhuur met of zonder onze bemanning. HKA-Nieuwkoop doet 
het ánders! Hoe? Dat vertellen we u graag in een persoonlijk gesprek.

LOONWERK - GRONDVERZET - MACHINEVERHUUR             HKA-NIEUWKOOP.NL

LOONWERK & GRONDVERZET
Maar dan zoals het hoort.

HKA-5002B.indd   1 31-03-15   09:27



Januari 2021 7

Rectificatie AED

Helaas is in de vorige Belangen-
aar een verkeerd adres opgege-
ven waar een van de AED’s op 
het Noordeinde hangt.
 

Dit moet zijn: 
Noordeinde 71 (Loon- en Ver-
huurbedrijf L.L. van der Post & 
Zn. BV) en niet nummer 60.

Het bestuur

Bericht van Arriva

Per 3 januari is de dienstregeling 
van lijn 147 verandert. Door de 
mindere reizigers is de frequen-
tie afgenomen en zal de bus nog 
maar 1 maal per uur rijden. Voor 

actuele vertrektijden kunt u te-
recht op arriva.nl. 

De redactie

In verband met de lockdown tot 
19 januari hebben wij besloten 
om ook geen knutselmiddag te 
organiseren. Als alles goed gaat 
is er 10 februari weer een knut-
selmiddag. 

Wij wensen iedereen een ge-
zond 2021.

Groeten van het kinderactivitei-
ten team van de Buurt en Speel-
tuinvereniging Aarlanderveen.

Speeltuin nieuws

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51   2461 GC  Ter Aar   Telefoon 0172 - 603787
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De vakmensen voor al uw
installaties van water, gas
sanitair, dak- en zinkwerk.
Maar ook complete instal-
laties van woonhuizen en 
natuurlijk ook aanleg en 
onderhoud van CV instal-
laties.

Voor informatie:
gebr.hoogervorst@hotmail.nl
06-55162893 / 06-55817334
www.gebr-hoogervorst.nl
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Petitie van de Belangenvereniging Aarlanderveen

Geen windmolens in Aarlanderveen!

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

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

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

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

Naam Woonplaats

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

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

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

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

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

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

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

De Belangenvereniging Aarlanderveen gaat in de komende periode ook de deu-
ren langs, zodat u ter plekke uw ingevulde petitie kunt inleveren. U hebt dan 
ook nog de mogelijkheid om aan de deur te tekenen, mocht u de petitie kwijt 
zijn. 

Let op: ook kinderen mogen tekenen! Laat zoveel mogelijk en liefst alle 
gezinsleden meetekenen! 
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Terugblik Zonnebloem 2020

Terugblik activiteiten 2020 Zon-
nebloem afdeling Aarlander-
veen.

Het afgelopen jaar 2020 heeft 
ook voor De Zonnebloem afde-
ling Aarlanderveen in het teken 
van de corona crisis gestaan. On-
danks het feit dat er na februari 
2020 geen activiteiten georgani-
seerd konden worden en onze 
gasten niet konden worden 
bezocht, heeft De Zonnebloem 
afdeling Aarlanderveen dit jaar 
op een aantal momenten een 
aardigheidje bij de gasten be-
zorgd. Daarnaast hebben de vrij-
willigers regelmatig telefonisch 
contact met hen gehad. Onder-
staand een terugblik op het af-
gelopen jaar:

Op 14 februari jl. werd de jaarlijk-
se Valentijnsmiddag gehouden 
voor de gasten van De Zonne-
bloem, afdeling Aarlanderveen 
in het speeltuinhuisje met een 
high tea, verzorgd door onze 
vrijwilligers. De ruimte was mooi 
aangekleed met allerlei versie-
ringen die te maken hadden met 
Valentijnsdag. Dit was de enige 
en laatste activiteit in dit jaar 
waarbij de gasten elkaar konden 
ontmoeten voordat de corona 
maatregelen van kracht werden.

Rond Pasen hebben alle gasten 
van De Zonnebloem een mooie 
kaart ontvangen.

Rond Pinksteren hebben de vrij-
willigers bij alle gasten een doos 
chocolade namens De Zonne-
bloem bezorgd.

De jaarlijkse picknick in de zomer 
kon dit jaar ook niet doorgaan. 
In plaats daarvan hebben de vrij-
willigers een tas met een aantal 
“zomerse artikelen” bij de gas-
ten bezorgd. 

Hoewel er in de zomermaanden 
wat versoepelingen waren van 
de coronamaatregelen, heeft 
het Bestuur samen met de vrij-
willigers ervoor gekozen om ook 
in de zomer geen activiteiten 
voor onze gasten te organiseren 
waarbij risico’s zouden worden 
gelopen. 

In oktober jl. hebben de vrijwil-
ligers een fruitpakket bij de gas-
ten bezorgd, waarvan een deel 
is geschonken door het Fruitpa-
leis in Ter Aar.

Daar ook het jaarlijkse kerstdi-
ner niet kon doorgaan, is er bij 
de gasten op 17 december jl. een 
lunch, met een kaart en kerst-
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gedicht,  bezorgd; de lunches 
waren prachtig klaargemaakt en 
feestelijk ingepakt door de fami-
lie Vergeer van Het Oude Recht-
huis.
 

Ook de loten verkoop ging dit 
jaar anders dan anders. Er wer-
den geen loten huis-aan-huis 
verkocht. In plaats daarvan kon-
den de bewoners van Aarlander-
veen hun loten bestellen waarna 
deze werden thuisbezorgd. Op 
deze wijze is een groot aantal 
loten verkocht, waarvan weer 
een deel van de opbrengst ten 
goede komt aan de plaatselijke 
afdeling van De Zonnebloem.

Tevens willen we de mensen in 
Aarlanderveen die tijdens de 
Jumbo sponsoractie en de Rabo-
bank club support aan De Zonne-
bloem in Aarlanderveen hebben 
gedacht, anderen van wie wij het 
afgelopen jaar een gift mochten 
ontvangen (o.a. de Katholieke 
Kerk, de Hervormde Kerk en de 
Gereformeerde Kerk) en al onze 
dorpsgenoten die loten hebben 
gekocht, hartelijk bedanken. 

Mede hierdoor kunnen wij als 
afdeling voor onze gasten leuke 
activiteiten blijven organiseren.
Ook in het jaar 2021 zal De Zon-
nebloem afdeling Aarlander-
veen weer activiteiten organise-
ren voor onze gasten in welke 
vorm dan ook.

Bestuur en vrijwilligers De Zonne-
bloem Afdeling Aarlanderveen

Terugblik Zonnebloem 2020
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Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele, 
religieuze en eigentijdse uitvaarten 

en staan garant voor een verzorgde, correcte en 
stijlvolle uitvoering. 

VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL

U KUNT ONS 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BEREIKEN: 
INFO@ENGELENENSPOOR.NL - WWW.ENGELENENSPOOR.NL

PRINS BERNHARDLAAN 4, 2405 VZ ALPHEN AAN DEN RIJN
(0172) 709 000
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Verkenningenstudie fietspad Ziendeweg

In de afgelopen maanden is er 
door Iv-Infra onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden om de 
verkeersveiligheid voor fietsers 
op en rond de Ziendeweg te ver-
beteren. Dit is in overleg gegaan 
met de omwonenden en de ge-
meente Nieuwkoop. Er is tegelij-
kertijd ook naar de haalbaarheid 
van alle opties gekeken, naast 
eigenaren en belanghebbenden, 
spelen thema’s als archeologie 
en cultuurhistorie, bodem en 
water, ecologie, planologie, ver-
keer en recreatie en toerisme 
hierbij een rol.

Er is onder andere gekeken naar 
de mogelijkheid van een nieuw 
vrij liggend fietspad in het ge-
bied. Deze zou eventueel naast 
de Ziendeweg (oost of west), 
maar ook meer in de polder ge-
plaatst kunnen worden. 

Op dit moment kan een apart 
fietspad aan de westzijde van de 
Ziendeweg op een groot draag-
vlak rekenen, mede doordat 
de kosten voor een vrij liggend 
fietspad bij deze optie het laagst 
zijn. Een draagvlak is er ook bij 
grondeigenaren en omwonen-
den. Alhoewel hier niet de voor-
keur ligt bij het college, zullen 
ze de haalbaarheid van de optie 
wel nader gaan uitwerken. 

Verder is er ook gekeken naar 
mogelijkheid om de verkeersvei-
ligheid van de weg zelf te verbe-
teren. 

Hier zouden extra snelheids-
remmende maatregelen en het 
afsluiten van de weg voor door-
gaand auto- en vrachtverkeer 
een optie zijn. De afsluiting zou 
niet gelden voor landbouwver-
keer, aangezien er geen geschik-
te alternatieve route is voor hen.
Naar deze opties gaat de voor-
keur uit bij het college. Doordat 
dit sneller, eenvoudiger en goed-
koper te realiseren is en aansluit 
bij het lokale en regionale ver-
keersbeleid om autoverkeer zo-
veel mogelijk via hoofdwegen te 
laten rijden. Ook geven zij aan 
dat het buitengebied van Aarlan-
derveen met de Ziendeweg een 
bijzonder natuur- en landschap-
pelijke waarde heeft en leidt 
veel autoverkeer tot verstoring 
van dit gebeid met veel dieren-
leed tot gevolg.

Afsluiten van de Ziendeweg 
heeft echter gevolgen voor de 
routekeuze en reistijd van de 
bewoners van vooral Aarlander-
veen, Nieuwkoop en Zwammer-
dam en op de verkeerssituatie 
op de overige wegen die dan 
drukker zullen worden. Vanaf 
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Dorpsstraat 72
Aarlanderveen
Tel: 0172 - 57 1331

Een speciaal adres voor al uw lingerie, boxershorts,
ondermode en nachtkleding voor:

DAMES, HEREN EN KINDEREN

wo & do: 09:00 - 12:30 uur
13:30 - 18:00 uur

zaterdag: 09:00 - 16:00 uur

www.boxershopping.nl
www.thermoshopping.nl
www.beerenondergoed.com

Openingstijden:                           



Januari 2021 15

di
wo 09:00 - 17:30 uur

09:00 - 14:30 uur

vrij 09:00 - 21:00 uur
do 09:00 - 12:00 uur

za 08:00 - 13:00 uur

(maandag gesloten)

Dorpsstraat 119
2445 AL  Aarlanderveen

Tel.: 0172- 57 9475

Kom even langs,
of bel voor een afspraak!

 

 www.loonbedrijfvanderpost.nl – 0172-571171 

 

deze maand zal een vervolgon-
derzoek naar de gevolgen en ef-
fecten van de afsluiting starten. 

Het college verwacht medio 2021 
voldoende informatie te hebben 
verzameld om een besluit te 
kunnen nemen welke optie het 
gaat worden.

Voor eventuele geïnteresseer-
den is het volledige onderzoek 
terug te vinden op de website 
van de gemeente onder de kop 
“projecten en reconstructie”, of 

Ziendeweg invullen in de zoek-
balk.

Mochten er nog vragen zijn 
over de inhoud van het rap-
port kunt u contact opnemen 
met dhr E. Wienk van Iv-In-
fra via E.G.Wienk@iv-infra.nl / 
0889432446 of met dhr J. Verka-
de via jverkade@alphenaanden-
rijn.nl /  0172465771.

https://bvaarlanderveen.
nl/2020/12/16/verkenningenstu-
die-fietspad-ziendeweg/

Verkenningenstudie Fietspad Ziendeweg
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Vanaf 16 januari kunt u in de eta-
lage van Bakkerij van Leeuwen 
(Dorpsstraat 64) werk van ons 
zien.

Wij willen in deze coronatijd wat 
extra kleur aan het dorp geven 
en tevens de ambachten en ta-
lenten in het dorp zichtbaar ma-
ken.

Het werk heeft in de breedste 
zin van het woord een link met 
Aarlanderveen.

Nieuwsgierig geworden? Loop 
een keer langs.

Meer info de komende tijd op 
Instagram en Facebook account: 
aarlanderveeninbeeld
 
Met dank aan Mevrouw en Me-
neer van Leeuwen voor het be-
schikbaar stellen van de etalage.
 
Barbara Teulings, Nicole van Riet-
schoten, Marcel Verschoor, Merel 
Boogaard en Rosa Vork

Aarlanderveen in Beeld
1 = Ambachtsschool
2= Aarlanderveen
3= Terugblik
4 = AED
5 = Knutselmiddag
6= Dienstregeling
7= Gerie

8= Oranjecomité
9= Leen
10 = Fietspad
11 = Ziendeweg
12 = Leraar
13 = Petitie

Antwoorden kruiswoordpuzzel blz 32.
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U bouwt natuurlijk geen vermogen op om dit na  

uw overlijden meteen weer uit handen te geven  

aan de belastingdienst. Kroes en Partners onder- 

steunt u daarom graag met een goede vermogens- 

planning. Wij adviseren u over de fiscale constructies  

waarmee u uw vermogen zo voordelig mogelijk  

nalaat aan uw erfgenamen. U krijgt waar voor uw  

geld en dat is toch een geruststellende gedachte.

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

Vermogensplanning

Met ons
gaat u
voor winst!
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Interview met Leen van Vliet
Door Patricia de Sain-Innemee

Vertel eens iets over jezelf:
Ik ben in Aarlanderveen geboren 
op het dorp in de timmerzaak 
van mijn ouders. Al ruim 60 jaar 
gelukkig getrouwd met Gerie Vis 
(ook uit Aarlanderveen) en sa-
men hebben we drie kinderen, 
twee zonen en één dochter en 
zes kleinkinderen. Totdat ik een 
ongeluk kreeg heb ik ook in de 
timmerzaak gewerkt. Samen 
met broer Joop hadden we het 
familiebedrijf overgenomen. 
Oudste broer Dirk heeft nog ja-

renlang in het bedrijf gezeten. 
De timmerzaak is helaas ver-
kocht en overgegaan naar het 
gezamenlijk personeel en toen 
verhuisd naar de Steekterweg 
en daar is een nieuw bedrijf op 
gezet. Enerzijds wel jammer, 
want het was al jaren een fami-
liebedrijf maar er was geen op-
volging. Het oude huis van de 
familie ging daarmee ook weg 
uit de familie, maar dat wordt 
gelukkig wel gerestaureerd. 
Mijn over-overgrootvader Van 
Vliet heeft het bedrijf in 1777 ge-
start.  Anderzijds ben ik wel ge-
lukkig met het ‘nieuwe’ Van Vliet 

Het doorgeef stokje, Leen van Vliet
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Koperweg 15 
2401 LH  Alphen aan den Rijn

Tel. 0172 415 080
Fax 0172 421 242

info@autoservicezwart.nl
www.autoservicezwart.nl

A U T O S E R V I C E

         BETAALBAAR EN BETROUWBAAR

     �����

Onderhoud en reparatie 
Universeel reparatiebedrijf voor alle 
automerken tegen een scherpe prijs

Patrick & Johan Zwart

Speciaal voor inwoners van Aarlanderveen : Gratis haal en brengservice
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Bouw, want het was altijd de be-
doeling het met elkaar te doen.

Uit wat voor gezin komt u? 
Ik kom uit een liefdevol hardwer-
kend gezin. Mijn vader vond elke 
maandagmorgen de werkplaats 
weer op zijn kop. Of er waren 
weer schijven van het damspel 
kwijt omdat we auto’s hadden 
getimmerd en daar moesten na-
tuurlijk wel wielen onder. Er kon 
veel en er was veel gezelligheid. 
Mijn ouders waren een heel fijn 
echtpaar met 9 kinderen. Vier 
zussen en vier broers en ik ben 
de deugd in het midden. Ieder 
had een taak. Mijn zussen de-
den het huishouden en ik was 
de tuinman. Broer Joop moest 
me helpen en als die geen zin 
had dreigde ik met de luchtbuks 
en ik heb het één  keer echt ge-
daan en sindsdien heeft hij al-
tijd geholpen. Twee zussen en 
mijn jongste broer leven nog. 
Hij zit in Afrika en is ingenieur 
in de bouw (architect) en heeft 
in heel Afrika slachthuizen ge-
bouwd, o.a. het grote slachthuis 
in Johannesburg. Ik ben daar vijf 
keer geweest en dat waren hele 
bijzondere ervaringen. Eén keer 
in opdracht van mijn moeder 
om broer Toon op te halen want 
daar ging het niet goed met zijn 

gezondheid. Ook ben ik er sa-
men met een zus geweest, een 
keer met een vriendin, een keer 
met twee zwagers en een keer 
alleen. Toen ging het met mij 
niet zo goed en moest ik er een 
poos tussen uit. Maar dat was 
achteraf geen goed idee want 
mijn vrouw wilde niet naar Afrika 
en zo lang alleen was niet goed 
voor ons. 

Jullie zijn al heel lang samen. 
Wat is jullie geheim van een 
goed huwelijk?
Mijn ouders zijn een mooi voor-
beeld geweest en wij kunnen 
elkaar niet missen. Mijn vrouw is 
een bijzondere vrouw, zo heeft 
ze bijvoorbeeld van de koning 
een onderscheiding gekregen 
voor haar vele jaren vrijwilligers-
werk. We hebben elkaar ont-
moet op de bazaar voor de kleu-
terschool. Gerie was nog geen 
17 jaar en kleuterjuf. We zijn een 
eindje gaan wandelen en het 
is nooit meer over gegaan. We 
hebben wel 8,5 jaar verkering 
gehad want er waren toen geen 
huizen. Uiteindelijk hebben we 
zelf maar gebouwd. 

Waarin lijkt u op uw ouders? 
Heel veel respect heb ik voor mijn 
moeder, die in een tijd met een 

Het doorgeef stokje, Leen van Vliet
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Het doorgeef stokje, Leen van Vliet
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zaak erbij en een oorlog erin, de 
boel rond moest zien te breien. 
Ik lijk meer op mijn vader dan op 
mijn moeder. Van mijn vader heb 
ik veel verantwoordelijkheidsge-
voel meegekregen. Als ik tegen 
oneerlijkheid aanloop dan treed 
ik op. Verder heb ik ook wel het 
‘bazige’ en dat je je in moet zet-
ten meegekregen. Mijn vader zei 
altijd: ‘ga wat doen, loop niet te 
rommelen’ Dat heb ik ook weer 
aan mijn kinderen doorgegeven.

Hoe was uw jeugd?
Geboren 16-2-1934 en de begin-
jaren waren heel gelukkig. We 
hadden een grote tuin en moch-
ten in het weekend spelen in de 
timmerplaats. We hadden vaak 
veel vrienden thuis want veel 
speelplek. Ik was zes toen de 
oorlog uitbrak. Ik weet nog goed 
dat we op een gegeven moment 
buiten ons huis stonden en twee 
officieren die bij ons in huis wa-
ren riepen “niet schieten, niet 
schieten” want onder de gro-
te kastanjebomen stonden de 
Hollandse auto’s verstopt en 
die werden door de Duitsers ge-
zocht. In de stal achter het café 
stond veel munitie opgeslagen, 
we hadden een auto verstopt 
staan, een hele zolder vol radio’s 
en een onderduiker. We hebben 

een razzia meegemaakt maar 
die werd net op tijd afgeblazen. 
Net in de jaren 40 was het tim-
merbedrijf gesplitst tussen twee 
broers (ome Leen was net naar 
Gelderland vertrokken met de 
helft van de voorraad hout). Wij 
hadden gelukkig nog genoeg 
hout om verder te bouwen. Ik 
weet ook nog dat een neef die 
in het verzet zat een poos bij ons 
ondergedoken heeft gezeten en 
die is helaas later gefusilleerd. 

Na de oorlog zijn we langzaam 
aan weer naar school gegaan. 
Net als de jeugd nu ook achter-
stand oploopt, heb ik een goede 
schoolstart gemist. Dat was ze-
ker in die tijd moeilijk om later 
in te halen. Onze leeftijd zat net 
een beetje tussen wal en schip. 

Wat voor opleiding heeft u ge-
daan? 
Voordat ik naar de ambachts-
school in Leiden mocht, moest 
ik een jaar langer op de lagere 
school blijven, want de oudere 
jongens gingen voor. Ik was op 
school een soort ‘loopjongen’ 
oftewel het was geen succes. 
De ambachtsschool daarente-
gen wel. Ik kon timmeren en 
had verstand van machines, dus 
was daar ‘the big boy’.  Zo was 

Het doorgeef stokje, Leen van Vliet
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Uitvaartonderneming
Gea van der Hee
06 27 27 88 98
www.geavanderhee.nl

bij een overlijden bén ik er voor u

TRACTOR-LOONBEDRIJF
L.A. VAN DOLDER

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

Dorpsstraat 94
2445 AP Aarlanderveen

Tel.: 0172-57 1608
Mob.: 06-204 379 73

Verhuur van hydrolische kranen,
grondkiepers en -dumpers, minigravers,

vervoer met eigen vrachtwagens en diep-
laders, slootreiniging

Hogedijk 8a
2445 BC Aarlanderveen

Tel.: 0172 - 57 1327
Mob.: 06 - 54 267 761

AANNEMERS-, LOON- EN VERHUURBEDRIJF
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er een hele nieuwe machine en 
die deed het niet. Dus ik stond 
te lachen, en de leraar zei “Van 
Vliet, Wat sta je daar?” en ik zei: 
“Je moet dat ding op toeren la-
ten komen”. En toen deed die 
het. Dus daar was ik wel trots 
op. Omdat ik wel goed kon ver-
tellen en laten zien hoe dingen 
werkten, werd vaak gezegd 
“Leen wordt leraar”. Dat heb ik 
wel overwogen, maar mijn twee 
oudste broers zaten in Indië, dus 
ik moest in militaire dienst als 
timmerman. Ik was toen zo’n 21 
en kreeg de ruimte om allerlei 
opleidingen te volgen. Zo ben 
ik radio telexist geweest en cen-
tralist, lijnwerker en ik ben als 
chauffeur afgezwaaid. 

Heeft u nog een mooie anekdo-
te uit uw diensttijd?
Als oudste was ik altijd de klos als 
we er op uit moesten, dan kreeg 
ik de leiding over een oefening, 
maar de communicatie ging me 
vaak te slordig. Zo werd er bij-
voorbeeld een oefening beëin-
digd en vijf minuten later kreeg 
ik opdracht dat we nog door 
moesten want er kwam nog een 
vliegtuig binnen. Maar toen re-
den mijn mannen al met de wa-
gens op de startbaan. Toen heeft 
het wel even gedonderd. En op 

de timmerwerkplaats kwam de 
kampcommandant en overste 
elke morgen langs en dan rook-
ten we samen een sjekkie. Ik kon 
goed met die man over weg en 
dat hielp ook wel om zaken voor 
elkaar te krijgen. We hebben in 
die tijd veel lol gehad en de nodi-
ge streken uitgehaald.

Wat voor werk heeft u verder 
gedaan?
Na de diensttijd wilde ik eigen-
lijk wel leraar worden, maar 
toen was net de wisseling van 
het onderwijssysteem. Minder 
praktijk en meer theorie en dat 
lag me minder én mijn vader zat 
zonder personeel, dus ik ben in 
1950 de zaak ingegaan en er tot 
het ongeluk in 1990 niet meer uit 
geweest.

Alles van het bedrijf en de bouw 
heb ik meegemaakt, van het klei-
ne handwerk tot de grote machi-
nes. We zijn begonnen met hui-
zen bouwen met het ‘schoppie’ 
en legden zelf de laatste dak-
pan. Dus echt van begin tot eind. 
Daarna werd het heel anders, 
tegenwoordig gaat het wel erg 
snel en meer verdeeld (die dat 
stukkie en een ander weer een 
ander deel) en dan is het minder 
dat je samen echt alles doet. Na-

Het doorgeef stokje, Leen van Vliet
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Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl

Kwaliteit in tapijt, vinyl, marmoleum,
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dat ik een ongeluk op de bouw 
had gehad, werd ik helemaal af-
gekeurd. Als gevolg van een heel 
stuk puin op mijn knie, was mijn 
knie verbrijzeld en kon ik amper 
meer lopen en ik loop nog moei-
lijk. Maar ik kon niet tegen niets 
doen, dus een week later was ik 
leraar. Mijn vrouw zei dat kan je 
niet want je bent veel te driftig, 
maar ik krijg zelfs nu nog elk jaar 
een kerstpakket en heb met die 
jongelui heel wat geintjes uitge-
haald. Zo nodig heb ik ze er ook 
uitgestuurd want het was duide-
lijk wie de baas was en wat wel 
en niet kon. Het was een hele 
leuke tijd. Zo maakte ik ze wijs 
dat ik cursus had gehad en dat ik 
daar had geleerd dat ik 2x moest 
waarschuwen en daarna kregen 
ze klappen. Dat was natuurlijk 
nooit nodig, want dat ging snel 
rond. Een collega leraar had nog 
het praatje rondgestrooid dat 
ik kampioen boksen Zuid Hol-
land was, dus nooit problemen 
gehad. Na 10 jaar kon ik met de 
VUT en daar was ik aan toe, want 
ik had het vol overgave gegaan. 
Het was wel alles of niets bij mij. 

Wat weten we nog niet van u? 
Naast diverse opleidingen 
bouwkunde heb ik tot mijn 27e 
cursussen gevolgd, mijn mid-

denstandsdiploma gehaald en 
zelfs een cursus spreken in het 
openbaar en vergadertechniek. 
Verder was ik ‘pikeur’ in trappen 
maken en gaf ik ook les aan vol-
wassenen (bijscholing). Altijd is 
het goed gegaan, alleen van één 
ding heb ik nog spijt. Dat ging 
om een les ‘rondfrezen’. Dat had 
ik nog nooit gedaan en ik had 
daar een ‘boekie’ van dus dacht 
dat lukt wel, maar daar klopte 
niets van. Die les had ik niet moe-
ten geven. Toen heb ik mijn eni-
ge klacht ooit gekregen en dat ik 
meisjes voortrok, maar dat vond 
ik normaal. “Dames gaan ten-
slotte voor”.

Tot slot heb ik diverse vrijwilli-
gersfuncties gehad. Zo heb ik 
bijna 25 jaar in het oranjecomité 
als timmerman gedraaid, ben ik 
kerkvoorzitter van de Gerefor-
meerde Kerk geweest en heb ik 
in veel besturen gezeten.

Omschrijf Aarlanderveen in uw 
eigen woorden: 
Het dorp was erg behoudend, 
weinig vernieuwing, maar nu er 
zoveel nieuwe mensen zijn is er 
best veel veranderd. Wat geluk-
kig niet veranderd is, is dat ie-
dereen heel behulpzaam is. Dat 
geldt ook voor de Gemeente. 

Het doorgeef stokje, Leen van Vliet
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Die zijn wel een paar keer ge-
weest of we iets nodig hadden. 
Met Kerst zijn er  ook weer zo-
veel mensen die aan ons hebben 
gedacht. Daar zijn we echt blij 
mee.

Stel u bent per direct ‘burge-
meester van Aarlanderveen”. 
Wat zou u als eerste verande-
ren?
De snelheid op het Noord- en 
Zuideinde mag wel een beetje 
minder. Zo hard als er soms ge-
reden wordt, dat vind ik echt 
schandalig. Een beetje meer re-
kening met een ander houden, 
daar zou ik me voor inzetten.

Wat mag er niet veranderen/
wilt u behouden:
De zorg voor elkaar, het behulp-
zame en omkijken naar elkaar.

Waar bent u het meest trots op?
Dat het dorp, het dorp gebleven 
is. Daarmee bedoel ik geen bouw 

van flats of grote woonwijken. 
Persoonlijk ben ik dankbaar dat 
ik altijd goed mijn brood heb 
kunnen verdienen en dat overal 
waar ik in kwam, ik vaak wel ‘de 
voorman’ was zonder dat ik ooit 
een streep heb gehaald.

U heeft het doorgeefstokje van 
Annie gekregen met de vraag: 
“hoe heeft u Aarlanderveen in 
al die jaren zien veranderen”?
Er is erg veel veranderd. O.a. 
door allerlei bedrijven en win-
kels was er veel bedrijvigheid, 2 
smeden, 2 metselaarsbedrijven, 
3 timmerbedrijven groot en klein 
en nu zijn veel bedrijven van 
toen en alle winkels bijna weg. 
Aarlanderveen werd bemand op 
de vaart. Alles ging per schuit, 
hout kwam uit Zaandam, Zwam-
merdam of Woubrugge via het 
water. Er waren alleen wat klei-
ne binnenwegen. Dus er waren 
veel bruggen en drie sluizen. 
Eén ging naar de plassen, één 

Het doorgeef stokje, Leen van Vliet

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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bij het machinegemaal en één 
bij Zwammerdam. Veel bruggen 
zijn inmiddels verdwenen. 

Inmiddels is Aarlanderveen door 
allerlei wegen ontsloten. Vroe-
ger was het Zuideinde een grind-
pad met een paardenstraatje 
waar de kaasbrikken naar Bode-
graven overgingen. Noordeinde 
was ook grindpad. De Dorps-
straat was wel beklinkerd, het 
Kerkvaartspad was grindpad en 
er was een loopverbinding naar 
de Rijn. Daarvandaan kon je met 
de roeiboot overvaren naar de 
Ziende en door naar Alphen. 
Het spoor was al heel lang op-
geheven. Ik weet nog wel dat 
de spoorbomen er waren, maar 
er liepen al geen treinen meer. 
De weg naar Alphen is na de 
oorlog gekomen. Veel later zijn 
de andere wegen zoals naar Ter 
Aar en verder naar Amsterdam 
aangelegd. De Zeegerbaan heb 
ik bijvoorbeeld ook zien komen.
Aarlanderveen was natuurlijk 
veel groter dan nu. Dat liep tot 
de Rijn en er waren fabrieken bij-
voorbeeld van de firma Blom, die 
maakten inblikmachines en van 
't Riet, die had een fabriek voor 
zuivelwerktuigen en wagenma-
kerij. Er werkten veel mensen 
hier. Ik heb de paarden vervan-

gen zien worden door karren en 
vervolgens kwamen de auto’s. 

Vroeger had ieder arm gezin een 
hok met konijnen en een ‘kip-
pie’. Maar die moesten gras heb-
ben en dan kreeg je ruzie met de 
boeren als je gras uit de bermen 
maaide. Elk oud huisje werd ver-
vangen, je kon toen nog voor 
1000 gulden een nieuw huisje 
kopen. Maar te weinig woningen 
was altijd al een probleem van 
Aarlanderveen en dat zal wel zo 
blijven omdat we het vooral ook 
‘dorps’ willen houden.

Aan wie geeft u het stokje door 
en met welke vraag?
Aan Reinier Kempen van het 
oranjecomité. Hij zet zich daar al 
jaren voor in en ik wil hem vra-
gen: “Stel je eens voor en vertel 
met name wat je voor de sport 
doet”.

Tot slot willen mijn vrouw en ik 
graag van deze gelegenheid ge-
bruik maken, om een ieder de 
beste wensen voor het nieuwe 
jaar te doen. 

Leen en Gerie Van Vliet

Het doorgeef stokje, Leen van Vliet
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Aarlanderveen
Dorpshuis

Dorpsstraat     53           2445    AK    Aarlanderveen           0172    -    571460

Gelegen in het hart van het dorp is dit het

adres voor verenigingen en particulieren.

Informeer eens vrijblijvend naar onze

mogelijkheden en prijzen.

Reserveringen en

verhuurinformatie:

DSS Beheer

Fr. Dobbe

Iepenpad 5

2461 CZ  TER AAR

0172 - 602172
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Woordzoeker
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Antwoorden zie blz 17:

Kruiswoordpuzzel

De antwoorden zijn 
gerelateerd aan 
woorden die u kunt 
terugvinden in deze 
Belangenaar.

Horizontaal:
3. Zonnebloem 2020
6. Arriva
8. Reinier Kempen
9. van Vliet
11. Verkenningenstudie
12. Diensttijd
13. Geen Windmolens in 

Aarlanderveen

Verticaal:
1. Opleiding
2. In beeld
4. Rectificatie
5. Speeltuin nieuws
7. Getrouwd met
10. Ziendeweg
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 Belangrijke gegevens

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

 De coördinatoren

+   Politie, als er geen haast mee gemoeid is... 0900- 88 44
N  Wijkagent: 

Bert Vitters, Anthony Coli en Kim Smeele                  0900- 88 44
	 :	E-mail via het contactformulier op Politie.nl
 Gemeente Alphen aan den Rijn              14 0172
   Huisarts, Dr. Ferdinand Oppenhuizen 0172-571308
  Huisartsdienst, 
 ´s avonds, ´s nachts en in het weekend.  088-4274700
  Tom in de buurt, voor zorg en welzijn vragen  088-9004567
:	info@tomindebuurt.nl 
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Colofon

Bankrekening:
NL27RABO0101395221 t.n.v. Belangenvereniging Aarlanderveen
www.bvaarlanderveen.nl

E-mail - bestuur
bestuur@bvaarlanderveen.nl
wijkbeheer@bvaarlanderveen.nl
Email - Redactie
redactie@bvaarlanderveen.nl

Postadres:
Secretariaat B.V.A. /
Redactie De Belangenaar
Dorpsstraat 53A,
2445 AK Aarlanderveen 

De bestuursvergaderingen van de Belangenvereniging zijn altijd openbaar. 
Wij vragen echter wel of u uw bezoek vooraf wilt melden bij het bestuur.

Kopij - Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst. De redactie be-
houdt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten en/of aan te 
passen en eventueel te weigeren. De Belangenvereniging Aarlanderveen en 
de redactie zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvol-
ledigheden van de informatie in de Belangenaar.

De Belangenaar is een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen 
en wordt 11 keer per jaar thuis bezorgd bij elk lid van de Vereniging. Het lid-
maatschap, inclusief stemrecht,  kost 3 euro per persoon (boven de 18 jaar) 
per jaar. U kunt lid worden door het lidmaatschap formulier  aan te vragen 
per e-mail bij penningmeester@bvaarlanderveen.nl 
Wij stellen het op prijs als we gebruik kunnen maken van een jaarlijkse au-
tomatische incasso van uw bankrekening.

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

REDACTIE
Shirley Jasper-Veenswijk  Redactielid - Dokter v/d Windhof 6 - 572592
Kristel van de Pol  Redactielid - Zuideinde 2 - 0653224314
Patricia De Sain - Innemee Redactielid - Hogedijk 4a - 0630135423
Bastiaan van Gils   Opmaak - Pieter Pasmahof 3 - 0650126210
Dick de Graaf  Distributie - Kerkvaartsweg 33 - 571282




