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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.
Helpt u mee?

Cardea zoekt
pleegouders

Voor iedereen om aan
mee te doen

Jeu-de-boulesbaan

Wie doet er mee?

Fietsmaatjes
gezocht

We gaan ervoor!

Koningsdag
programma
April 2021
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www.loonbedrijfvanderpost.nl – 0172-571171

Voor al uw tuinonderhoud en aanleg
Neem contact op, voor een vrijblijvende offerte.

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

Noordeinde 11c Aarlanderveen / Tel: 0172-571909
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Agenda
Alphen beweegt voor de jeugd
Elke woensdag middag
Check de Facebook pagina of er
een Sportinstuif is.
Tijd 14.30 - 16.00 uur

Bestuursvergadering
Woensdag 21 april

Dinsdag 27 april
Koningsdag, zie programma
verderop in deze Belangenaar

De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 8 mei

Oud papier ophalen
Woensdag 14 april
Woensdag 28 april
Woensdag 12 mei
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Redactievergadering
Woensdag 28 april

Inleveren kopij uiterlijk
maandag 26 april
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Van de bestuurstafel
Woningbouw Aarlanderveen
Opiniestuk
Het bestuur van de BVA heeft
goed kennisgenomen van het
opiniestuk in de Belangenaar van
maart zoals ingediend door een
aantal bewoners. Uiteraard staat
het vrij om een mening te hebben
en wanneer relevant die te laten
publiceren in de Belangenaar. De
briefschrijvers maken zich zorgen
over te veel woningbouw in Aarlanderveen en dat het kroonjuweel wordt bedreigd. Ze noemen
zich zelfs vrienden van het Kroonjuweel. Alsof de overige leden van
de BVA of het BVA bestuur geen
vrienden van Aarlanderveen zijn.
Het BVA bestuur vindt dat zij hier,
in haar eigen lijfblad, op de stellingen van de groep Kroonjuweel
mag, zelfs moet reageren.
Dorpsvisie
De BVA maakt zich al jaren sterk
voor de leefbaarheid en vitaliteit van Aarlanderveen. Dat er
voldoende jonge mensen in het
dorp wonen, dat de school blijft
bestaan en dat het unieke Aarlanderveense verenigingsleven in
tact blijft. Dat Aarlanderveen niet
vergrijst. Het gaat om een minimale bevolkingsgrootte voor een vitale toekomst. Dat er voldoende
vrijwilligers zijn voor de voetbal,
DSS, tennis, samen kokkerellen,
6

de zonnebloem, de brandweer,
etc. Dat de jeugd niet hoeft te
vertrekken omdat er geen betaalbare woningen zijn. Daarom
heeft de BVA in haar dorpsvisie
2012 aangeven dat er minimaal
5 woningen per jaar bijgebouwd
zouden moeten worden, waaronder 2 starters woningen. De
BVA is daarin al jaren langdurig in
gesprek met de gemeente en de
provincie. De BVA worstelt met
restricties op gebied van vliegtuig
geluid contouren en provinciale
landschappelijke eisen, zoals die
op het gebied van cultureel erfgoed. En langzamerhand komt er
beweging in de bouwplannen en
gelukkig onderkent de gemeente
het probleem van de vergrijzing.
Per vandaag zijn er een aantal
theoretische maar gelukkig ook
een aantal realistische bouwprojecten. Eigenlijk een inhaalslag
na stilstand. De woningnood in
Nederland is groot. Ook in Aarlanderveen komt er nu beweging met een aantal particuliere
projecten. De lijst stond in vorige
Belangenaar. De BVA is echter
geen Project Architect, noch Projectontwikkelaar, noch Project
uitvoerder. De Gemeente en de
Provincie beoordelen op precieze
criteria en zien toe op de uitvoering conform regelgeving.
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Van de bestuurstafel
NIMBY
Nu er eindelijk beweging in de
woningbouw lijkt te komen zijn
er buren die niet zo blij zijn met
nieuwe woningen in plaats van
boeren schuren. Dat is hun goed
recht. En kunnen ze met de projecteigenaar op Noordeinde 4
gaan praten om aanpassingen
te vragen. Of via de daarvoor
bestaande procedures hun visie
in dienen. Of zich met het koperscollectief op Noordeinde 50
verstaan en zich verdiepen in de
gevolgen van de doorstroming
in het dorp. Kennelijk is praten
over gemakkelijker dan praten
met. Maar om nu verderop in het
dorp medestanders voor je eigen standpunt te zoeken onder
het mom van bedreiging van het
kroonjuweel lijkt ons erg opportunistisch. Eigenlijk bedoelen ze
woningbouw in Aarlanderveen
is prima, maar “ not in my backyard” (nimby) (niet in mijn achtertuin)
Toetsing beleid
Maar wij vinden het vooral stuitend dat deze opinie schrijvers de
BVA nu ter verantwoording roept
over gewijzigd woningbouwbeleid. Letterlijk zeggen ze dat de
BVA aan de leden toestemming
had moeten vragen om haar woningbouwbeleid aan te passen.
April 2021

Let wel: op elke algemene ledenvergadering van de afgelopen 12
jaar stond woningbouw hoog op
de agenda. In vele Belangenaars
is woningbouw of het gebrek
daaraan een belangrijke topic. Er
is geen enkele keer door de leden
aangegeven dat de BVA op de verkeerde weg zit. Keer op keer was
er veel jeugd aanwezig tijdens de
algemene ledenvergadering om
aan te geven dat woningbouw
in Aarlanderveen te traag en te
moeizaam verliep. En nu zeggen
de vrienden van het kroonjuweel:
De BVA had haar leden toestemming moeten vragen voor verandering van het woonbeleid. Kom
nou. De BVA is van mening dat er
geen reden is om van haar met
zorg ontwikkelde dorpsvisie af te
wijken
De vitaliteit en leefbaarheid van
Aarlanderveen daar gaat het ons
om. Als we helemaal niet meer
zouden bouwen verandert en
vergrijst de bevolking van Aarlanderveen. Dan verdwijnt de cohesie in het dorp en de gemeenschapszin. De “vrienden van het
kroonjuweel” vinden dat kennelijk niet erg. De BVA wel. Verschil
in visie en verschil in feiten.
Herman de Jong,
Voorzitter BVA
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Het is de interpretatie van de feiten
die het verschil maakt
Verbijsterd belden wij elkaar op,
nadat de vorige Belangenaar uit
kwam. “Heb jij het al gelezen? Ja
ik heb het gelezen. Wat vind jij ervan? Het raakt me. Ik weet niet zo
goed waar we nu staan als dorp.
We lijken onszelf steeds meer te
verliezen in deze opgave. Willen
we met elkaar dan zoveel dingen
anders voor ons dorp? Nee, het is
de interpretatie van de feiten dat
het verschil maakt.” En dat zien
wij nu ook gebeuren in ons dorp.
In onze dorpsvisie (2012) is een
inschatting gemaakt van het aantal benodigde woningen: 3 tot
6 koopwoningen en 1 á 2 additionele huurwoningen voor starters per jaar. Ook wordt er in de
dorpsvisie geconcludeerd om in
de vraag te voorzien, er nieuwbouw moet plaatsvinden.
In het opiniestuk in de vorige Belangenaar werd gerefereerd aan
de ‘groei’ van Aarlanderveen, in
de afgelopen 75 jaar. Conclusie
1,7 woningen per jaar. “Nu wil de
gemeente er opeens 67 bij. En
zelfs nog veel meer, elk jaar zo’n
5-10 woningen. Een dergelijke
toename betekent een radicale
omslag vanuit historisch perspectief gezien”.
Vanuit het perspectief vanuit de
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jeugd zit daar ook precies de kern
van het probleem. In de afgelopen 75 jaar zijn er dus gemiddeld
1,7 woningen bij gekomen. De
realiteit van vandaag laat zien,
dat dat te weinig is om ons dorp
leefbaar te houden. En dat is niks
nieuws.
De noodzaak van 5-10 woningen
per jaar, hebben we al met elkaar
geconstateerd in de dorpsvisie
van 2012. Sterker nog, in een
krantenbericht uit 1979 blijkt dat
Aarlanderveen toen de noodklok
al luidde: 4 woningen per jaar zou
genoeg zijn. Zijn die 67 woningen,
waarvan het nog maar de vraag is
of die er daadwerkelijk komen,
een radicale omslag? Wij zien het
meer als een inhaalslag. Het is de
interpretatie van de feiten dat
het verschil maakt.
Wordt Aarlanderveen dan een
villadorp? In onze optiek is dat
nu al zo. Anders hadden wij als
jeugd nu al een huis in ons mooie
dorp. Juist door de huidige plannen kunnen we dat tij nog keren.
Ja, er komen ook dure woningen
bij. Maar zonder die woningen,
hebben we ook geen starters of
middelduur woningen. Die twee
zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, zolang we het moeten
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Het is de interpretatie van de feiten
die het verschil maakt
hebben van de particuliere initiatieven. En dat laatste is nu eenmaal een feit.
Wat we ook samen als dorpelingen hebben geconstateerd
destijds was het volgende: “Het
landelijke karakter en de hechte
dorpsgemeenschap van Aarlanderveen moeten behouden blijven. Dat betekent dat bij ruimtelijke ontwikkeling er steeds
zorgvuldig naar het dorpsplaatje
gekeken zal moeten worden. Monumentale dorpsgezichten dienen te worden gekoesterd.”
Momenteel lijkt het alsof iedere
ontwikkeling per definitie een
aantasting van ons landschap is.
Maar is dat ook zo? Volgens ons
zijn er een aantal voorbeelden
waarbij het landschap juist een
impuls heeft gekregen. Neem
bijvoorbeeld de oude boerderij
van Wingelaar, of het hofje van ’t
Riet. Wat als daar geen woningbouw had plaatsgevonden? Dan
keken wij nu met zijn allen naar
leegstaande, vervallen panden. Is
dat dan wat we willen?
Maar wat volgens ons nog veel
belangrijker is, is het feit dat wij
als dorp in de dorpsvisie hebben
gezegd dat het ruimtelijke ka-
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rakter én de gemeenschapszin
de pijlers voor ons dorp zijn. Wij
vragen ons als jeugd af, wat er
momenteel meer afbrokkelt: de
authenticiteit van ons dorp of de
gemeenschapszin? We lijken elkaar uit het oog te verliezen.
Als jeugd zien wij onszelf als die
oorspronkelijke plattelandsbewoners, die het karakter van het
dorp grotendeels zullen bepalen
in de toekomst. Waarnaar wordt
gerefereerd in het eerdere opiniestuk. Moet de huidige karakterbepaler de toekomstige karakterbepaler nu juist niet koesteren?
Want wat heb je aan een prachtig
kroonjuweel, als de karakterbepalende bevolking er noodgedwongen niet meer kan wonen?
Dan zijn er in onze optiek alleen
maar verliezers.
Wendy Breedijk, Melvin Kranenburg, Marjolein van der Post,
Anouk Keijzer, Manouk sloothaak,
Roy de Bruin en Sander Kempen,
namens een steeds kleiner wordende groep (vanwege verhuizing), woningzoekende jeugd van
Aarlanderveen.
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Gehele artikel is te lezen via https://leiden.courant.nu/issue/NLC/1979-0222/edition/0/page/17
10

April 2021

April 2021

11

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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Nieuw adres voor Henk Verkade
Na zijn ongeluk afgelopen zomer waarbij zijn scootmobiel
in brand vloog en Henk ernstig
gewond raakte, is hij nu op een
nieuw revalidatie adres aangekomen in Leiderdorp. Daar zal
hij voorlopig moeten herstellen
van de talloze operatieve ingrepen. Voor hoelang is vooralsnog
onbekend maar in ieder geval is

het dichter bij huis. Voor wie een
kaartje of andere vorm van medeleven wil sturen, zijn nieuwe
adres is:
Hr. H. Verkade
Leytenrode
afd. de Kaag , kamer 4
Hoogmadeseweg 55
2351 CP Leiderdorp

Uitslag tweede Kamer verkiezingen
Uitslag verkiezingen 17 maart
2021 stembureau Dorpshuis Aarlanderveen
720 mensen brachten hier hun
stem uit.
VVD:
212 stemmen (29%)
CDA:
125 stemmen (17%)
D66:
76 stemmen (11%)
PVV:
59 stemmen (8%)
JA21:
43 stemmen (6%)
FvD:
40 stemmen (6%)
Christenunie: 34 stemmen (5%)

BBB:
27 stemmen (4%)
Partij voor de dieren:
19 stemmen (3%)
Groenlinks: 18 stemmen (3%)
PvdA:
15 stemmen (2%)
SGP:
14 stemmen (2%)
Volt:
10 stemmen (1%)
SP:
9 stemmen (1%)
BIJ1:
5 stemmen (1%)
50PLUS:
3 stemmen (1%)
DENK:
3 stemmen (1%)
Overige partijen: 8 stemmen (1%)

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
April 2021
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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
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Cardea zoekt Pleegouders
Wij zijn een organisatie voor specialistische jeugd- en opvoedhulp. Wij bieden ambulante hulp,
dagbehandeling en 24-uurs-zorg
aan kinderen en gezinnen die te
maken hebben met complexe
opgroei- en opvoedvragen.
Graag wil ik me voorstellen en
een oproep doen!
Ik ben Ingrid van Eerden, Gezinshuisouder, samen met Martin,
hier in Aarlanderveen. Bij ons
wonen kinderen die voor korte
of langere tijd uit huis geplaatst
zijn. Nu zijn wij in deze omgeving op zoek naar mensen die
misschien iets willen betekenen
voor een kind wat bij ons of 1 van
mijn collega’s woont. Wij zijn op
zoek naar pleegouders, niet alleen 24/7 maar ook alleen voor
de weekenden of vakanties.
Daarnaast zijn we op zoek naar
professionele opvoeders die
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denken dat het werk als gezinshuisouder ze op het lijf geschreven is. Je kunt ook weekend-gezinshuisouder worden.
En mocht je denken, ik wil wel
voor een kind een maatje zijn, af
en toe de oppas voor een dagje
of iemand zijn die het leuk vindt
om een kind een sport of hobby
aan te leren...... ook jullie zoeken
we!
Heb je vragen, ben je geïnteresseerd of vind je het leuk om
eens een ‘kijkje in de keuken’ te
nemen bij ons, je bent van harte
welkom! (met inachtneming van
de RIVM regels)
Voor meer informatie over Cardea, Gezinshuisouders en wat
ons werk inhoudt,
kijk op https://bit.ly/2PLpmFC
Of bel met Ingrid 06-36257789
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VERZORGD, CORRECT, STIJLVOL
Wij hebben jarenlange ervaring in traditionele,
religieuze en eigentijdse uitvaarten
en staan garant voor een verzorgde, correcte en
stijlvolle uitvoering.
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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Speeltuin nieuws
De opbrengst van de Jantje
Beton collecte was dit jaar erg
hoog, bijna € 700,00 hebben wij
dankzij een aantal vrijwilligers
opgehaald. De helft hiervan is
voor onze eigen speeltuinvereniging. Wij bedanken alle gulle
gevers en de collectanten voor
hun inzet.
Zaterdag 13 maart heeft een

groep vrijwilligers een jeu de
boules baan in de speeltuin aangelegd. De baan is erg mooi geworden. Dus kom eens een potje
jeu de boules spelen. Leuk voor
jong en oud.
Groetjes van het bestuur van de
Buurt en Speeltuinvereniging
Aarlanderveen

Jeu-de-boulesbaan
Sportievelingen
In de speeltuin is onlangs een
heuse jeu-de-boules-baan aangelegd met subsidie van de gemeente en met ondersteuning
van vrijwilligers (o.a. Marcel Molenaar, Leo van Dolder, speeltuinvrijwilligers e.a.) Dus voortaan niet alleen meer spelen met
de kermis maar gewoon als je zin
hebt om te spelen.

Wel moet je zelf voor ballen zorgen en het zou leuk zijn als er
iemand is die de spelregels goed
kent en ons wil helpen.
Ik wacht uw reacties af.
Plony Verzaal,
Jacob van Damstraat 20,
tel. 573733

Nu lijkt het me leuk om er een
uurtje per week te spelen met
een clubje.
Als het je wat lijkt kan je je opgeven, zodat ik weet of er animo
voor is.
April 2021
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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
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Een duofiets in Aarlanderveen
Het is gelukt! Aarlanderveen sluit
zich aan bij de stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn.
Dat betekent dat er binnenkort
een duofiets met elektrische
trapondersteuning in Aarlanderveen komt te staan. Dankzij
de duofiets kunnen mensen die
niet meer zelfstandig kunnen
fietsen, er toch op uit gaan om
samen met een vrijwilliger fietstochten te gaan maken in en om
ons mooie dorp.
Fietsmaatjes is bedoeld voor iedereen die graag buiten komt,
in beweging is en houdt van sociaal contact. Voor mensen die
er graag op uit gaan met de fiets
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maar dit niet (meer) zelfstandig
kunnen. Bijvoorbeeld door een
beperking in bewegen, zien, horen, of cognitie (bv. dementie).
Zij zijn de gasten. Na een intakegesprek wordt een gast gekoppeld aan een vrijwilliger die bij
hem of haar past.
Samen maken de gast en vrijwilliger fietstochten op de duofiets,
waarbij de vrijwilliger stuurt en
trapt. De gast kan mee trappen
als hij of zij dat wil en daartoe
in staat is. De fiets is heel wendbaar en stabiel: veiligheid voorop. Kortom: Lekker genieten tijdens het samen fietsen!
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Vermogensplanning
Met ons
gaat u
voor winst!
U bouwt natuurlijk geen vermogen op om dit na
uw overlijden meteen weer uit handen te geven
aan de belastingdienst. Kroes en Partners ondersteunt u daarom graag met een goede vermogensplanning. 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
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www.kroesenpartners.nl
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Een duofiets in Aarlanderveen
Het is ook mogelijk om als vast
duo (gast en vrijwilliger) samen
op de duofiets te genieten. Denk
bijvoorbeeld aan een echtpaar
van wie de één niet meer zo mobiel is maar de ander wel, of een
zoon die af en toe met zijn vader
gaat fietsen.
Zoals het er nu uitziet, kunnen
we per 1 juni beschikken over
een duofiets in Aarlanderveen
en dan ook echt van start gaan
met Fietsmaatjes. Maar we zoeken nu al mensen die zich willen
gaan inzetten als vrijwilliger, en
mensen die als gast gebruik willen gaan maken van de mogelijkheid om af en toe weer leuke fietstochten te gaan maken.
En natuurlijk kunnen ook duo’s
zich alvast melden! Om het geld
hoeft u het niet te laten: per rit
wordt er 3 euro betaald door de
gast.
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Ook zoeken we nog sponsoren
die een bijdrage willen doen
voor de exploitatiekosten, zoals
bijvoorbeeld het onderhoud van
de fiets.
Iedereen kan zich aanmelden bij:
• Thécla Ammerlaan; Noordeinde 77 06-40947179 ammerlaanthecla@gmail.com, of
• Yvonne Rodenburg; Hogedijk
15 06-20990778 jj.ygm.rodenburg@kpnplanet.nl
Thécla en Yvonne kunnen u verder informeren over de mogelijkheden van Fietsmaatjes, als
u meer wilt weten. U kunt ook
een kijkje nemen op de website
van Fietsmaatjes Alphen aan den
Rijn: www.fietsmaatjesalphenaandenrijn.nl.
We kijken uit naar de komst van
de duofiets en hopen hier velen
een plezier mee te doen!
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AANNEMERS-, LOON- EN VERHUURBEDRIJF

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

TRACTOR-LOONBEDRIJF

L.A. VAN DOLDER
Takkenversnipperaar.
Onderhoud en maaien van sportvelden.
Handel in zwarte grond, zand en grind.
Dorpsstraat 96
2445 AP Aarlanderveen

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

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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Koningsdag
Programma Koningsdag 2021
Dinsdag 27 april 2021
			
08.30-10.30 uur
Traditiegetrouw zetten we het
Oranje-ontbijt voort! Dit jaar in
afhaalstijl in verband met de corona-maatregelen. Mooie, vers
klaargemaakte, ontbijt pakketten zijn dinsdagochtend af te halen bij het Dorpshuis. De Bakkers
Bakfiets staat klaar om weer
dienst te doen.
Na aanmelding ontvangt u van
ons een tijdslot (per 10 minuten)
waarin u uw pakket op kunt halen. Om drukte te voorkomen 1
persoon per pakket/gezin. Ook
dient u ter plaatse rekening te
houden met de 1.5 meter-maatregel.
Graag per mail aan te melden
met:
• Naam
• Aantal personen
• Eventuele dieetwensen of allergieën
• Aanmelden via: info@hetoranjecomite.nl
Het ontbijt wordt gesponsord
door de 3-Molenloop!
10.00 uur
Voor kinderen zal een puzzelApril 2021

tocht mogelijk zijn. Deze zal lopend in de nabije omgeving worden gedaan.
11.00 uur
Voor de kinderen is er een leuke
kleurplaat. Deze zal worden uitgedeeld op school en is te verkrijgen aan de dorpsstraat 85.
Ingekleurde tekeningen kunnen
worden ingeleverd op de Dorpsstraat 85 tot 27 april 11.00 uur. Er
zijn voor de winnaars leuke prijzen.
Vergeet niet de naam, adres en
leeftijd van de kunstenaar te vermelden. Er wordt een indeling
naar leeftijdsgroepen gemaakt
voor de bepaling van de winnaar.
Vlaggen
Onder de vlaggers op 27 april zal
een gebaksbon worden verloot.
Vijf adressen worden vooraf
door een random-generator gekozen en gecontroleerd op het
vlaggen. Maar twee oranjecomiteleden krijgen deze en voeren de controle uit (ook wordt
er gelet op de juiste manier van
vlaggen en dat is nu met oranje
wimpel). Dus alleen als u de vlag
uithangt maakt u kans op een
taart!
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Kom even langs,
of bel voor een afspraak!

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

09:00 - 14:30 uur
09:00 - 17:30 uur
09:00 - 12:00 uur
09:00 - 21:00 uur
08:00 - 13:00 uur
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Dodenherdenking
Dodenherdenking 4 mei
20:00 uur
Op 4 mei wordt in Nederland uitgebreid halfstok zonder wimpel
gevlagd, als bewijs van eerbied
en respect voor de doden. Dat
doen we over het algemeen van
circa 18.00 uur tot zonsondergang (ca 21.10 uur). Rond deze
tijd kunt u op alle openbare gebouwen de Nederlandse vlag

halfstok zien hangen, zonder
wimpel. Bij het monument zal
door een afvaardiging van de
gemeente en enkele leden van
het comité namens het dorp een
kranslegging gedaan worden.
Voor een ieder is er gelegenheid
om langs het monument te gaan
waarbij ook hier rekening moet
worden gehouden met de corona-maatregelen.

Zomerfeest
Het Zomerfeest
Het is nog afwachten of het zomerfeest door mag gaan. Als het
door gaat is het op 26, 27 en 28

juli. Wij zijn we al begonnen met
enkele voorbereiding al weten
we nog niet wat dan mogelijk is.

TUINAANLEG
VOL PASSIE EN
VAKMANSCHAP
Uw hovenier midden in het Groene Hart

April 2021

06 - 45 08 53 68

Aarlanderveen

info@jmhoveniers.nl

www.jmhoveniers.nl
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Patrick & Johan Zwart

Onderhoud en reparatie

Universeel reparatiebedrijf voor alle
automerken tegen een scherpe prijs
Speciaal voor inwoners van Aarlanderveen : Gratis haal en brengservice
Koperweg 15
2401 LH Alphen aan den Rijn
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Tel. 0172 415 080
Fax 0172 421 242

info@autoservicezwart.nl
www.autoservicezwart.nl
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Het doorgeef stokje, André Wahlen
Interview met André Wahlen
door Patricia de Sain-Innemee
Vertel eens iets over jezelf
Ik ben geboren in de Kwakel
(20/2/1943) en kom uit een echt
katholiek gezin van 11 kinderen.
Zes jongens en vijf meiden. Ik
ben de één na oudste. Veel bewondering heb ik voor mijn moeder hoe ze dat heeft gedaan en
elke dag van die grote broden
bakte. We hadden allemaal een
taak, de één schoenen poetsen,
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de ander tafel dekken en zo hebben we geleerd om aan te pakken. We zijn allemaal doe-hetzelvers. Moeder regelde de boel
en als er gedoe was dan zei mijn
vader: “Moeders doet het uitstekend, dus ga daar maar heen”.
Mijn vader was een hele aimabele man, maar het optreden liet
die aan mijn moeder over.
Waarin lijk je op je ouders?
Eigenlijk heb ik van alle twee wel
wat. Het relaxte van mijn vader.
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Het sociale en aanpakken van allebei. Het regelen en niet bij de
pakken neerzitten maar gewoon
doen en je aan de afspraken
houden van mijn moeder. En ik
lijk ook op tante Mien, want die
kreeg ook snel tranen..
Wat voor opleiding en werk heb
je gedaan?
Ik ben op de Mulo begonnen en
ging daarna met één andere jongen uit de Kwakel naar de HBS-B
want ik wilde piloot of ‘gympik’
worden. Daarom moest je in de
3e instromen i.p.v. in de 4e. Na
mijn slagen wilde ik eigenlijk het
liefst piloot worden. Ik werd
toen getest in Soesterberg en
was niet serieus genoeg dus
i.p.v. starten bij de opleiding tot
piloot, kwam ik in militaire dienst
als korporaal en wacht aan de
poort te staan. Dat was wel
even een teleurstelling, maar ik
heb er het beste van gemaakt.
Ik kon gelukkig goed sporten
dus zat steeds in leuke teams,
want was wel fanatiek. We hebben ook veel lol gemaakt, aardig wat geintjes uitgehaald en
het nodige gedaan wat niet zo
slim maar wel heel leuk was. Zo
had ik in die tijd al verkering met
Ank en die had een keer de laatste bus gemist en zij heeft toen
samen met mij in een officiers28

kamer gelogeerd (die waren altijd vrij voor als er onverwacht
bezoek kwam). Dat mocht natuurlijk helemaal niet en toen er
controle kwam was de dienstdoende wacht zo zenuwachtig
dat die gelijk opbiechtte dat ik
een vrouw mee het kamp in had
genomen. Toen moest ik drie
dagen de gevangenis in van ons
kamp Zeist. Na de diensttijd heb
ik de sportacademie gedaan in
Amsterdam. In die tijd zijn we al
getrouwd. Ank werkte toen als
kleuterjuf. Dat de man nog studeerde en de vrouw werkte, was
in die tijd heel ongebruikelijk dus
ik kreeg heel wat commentaar.
Hoe ken je Ank
We kennen elkaar van de Mulo.
Ik was gelijk stapelverliefd. Vond
het een ontiegelijk leuke meid.
Ank kwam ook uit een ontzettend katholiek nest. Als ik haar
thuis bracht en nog even mee
naar binnen ging en we zaten vijf
minuten op de bank, dan bonkte pa van boven en na een paar
minuten kwam die in zijn lange
onderbroek naar beneden en
werd je de deur uitgestuurd. Zij
woonde in Uithoorn en in mijn
militaire diensttijd liftte ik van
Zeist naar Uithoorn, om maar
een glimp van haar op te vangen.
Ank heeft heel lang in de Kwakel
April 2021
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lesgegeven bij de kleuters, tot
we naar Aarlanderveen verhuisden. Toen is ze gestopt met werken. Ze is nog wel even bestuurslid op de Mariaschool geweest.
We hadden het plan om met de
antiek die we tegenkwamen op
vakanties een handeltje te beginnen, maar dat mocht helaas
samen niet zo zijn.
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Andre heeft een heleboel foto’s
met een uitgebreid verhaal van
vroeger meegenomen, over Ank,
de jongens Jan-Bart en Bouke,
hoe ze samen met de jongens in
Aarlanderveen terecht zijn gekomen en over zijn tijd als gymleraar. Over dat laatste volgt een
korte samenvatting.
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Mijn eerste baan als gymleraar….
…begon op de LTS in Uithoorn
en deels op het Keizer Karlcollege in Amstelveen waar ik
leerling was geweest. Op de LTS
was er altijd één jongen die nog
even wat moest zeggen, terwijl
ik best streng was en er niet van
hield als er door me heen werd
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gepraat als ik iets uit ging leggen. Nadat ik al van alles had
geprobeerd om hem dat af te
leren, riep ik ten einde raad de
hulp in van een collega, die zei je
moet hem gewoon even goed laten schrikken. Dus die heb ik één
keer goed aangepakt en toen
was het gelijk klaar. Tegenwoordig zou je daarvoor minimaal ge-
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schorst worden, maar voor sommige jongens was het de enige
taal waar ze naar luisterden. In
totaal heb ik ruim 35 jaar in het
onderwijs gezeten. Ik ben daar
naast gymleraar ook nog lid van
de schoolleiding in de functie
van conrector geweest. Dat ging
hartstikke goed, maar na vijf jaar
ben ik er mee gestopt. Want ik
ben heel consequent en het ging
niet zoals ik wilde. Ook heb ik
nog wel eens een paar jaar biologie gegeven, als er een tekort
aan docenten was.
Wat vond je het mooiste aan je
werk?
Het leukste vond ik om leerlingen
enthousiast te krijgen. Je moet
naar ze luisteren, met ze meedenken en ze zo mee krijgen. Ik
was veeleisend maar we maakten ook veel lol. Daarnaast heb
ik altijd met veel plezier samen
gewerkt met mijn collega Wil. Zo
hebben wij het ‘lief&leed-potje’
ingericht en daarmee gingen we
naar bruiloften en begrafenissen
en lieten we ons zien bij allerlei
belangrijke gebeurtenissen.

Dat heb ik 10 jaar gedaan. Op
een gegeven moment was ik
trainer, speler en voorzitter. In
die tijd werd ook de voetbalclub
opgericht in Aarlanderveen. Dat
was destijds ’Dé voetbal-derby’
en zo ver als je kon kijken stonden de auto’s van bezoekers. Na
Zevenhoven ben ik nog trainer
geweest bij DOS in Utrecht en bij
FC Lisse in de top van het amateurvoetbal. Daar ben ik best
trots op want bij DOS hield geen
trainer het lang uit en zonder
voetbalachtergrond heb ik het
zo’n vijf jaar volgehouden. Wat
ik daar niet allemaal heb meegemaakt. Ik had ooit iemand geschorst en die was het daar niet
mee eens, wat er daarna precies
is gebeurd weet ik niet meer,
maar ik werd op de grond wakker en liep de volgende dag met
een blauw oog. Ik had zelf nooit
hoog gespeeld want mijn vader
was voorzitter van KDO (Kracht
Door Oefening) in de Kwakel en
dan was het “not-done” om bij
een andere club te gaan spelen,
ook al kon je daar op een hoger
niveau spelen.

Wat weten we nog niet van je?
Zo’n 50 jaar geleden werd ik de
1e voetbaltrainer in Zevenhoven.
Toen daar de club werd opgericht zat ik nog op de academie.

Desondanks heb ik van jongs
af aan trainers opgeleid. In dat
clubje zat bijvoorbeeld ook
Foppe de Haan. Alleen de “blah,
blah” die beviel me niet, dus dat

April 2021

31

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

Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl
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was carrière twee die door mijn
eigenwijsheid niet is doorgegaan. Waarschijnlijk maar goed
ook, want ik had er vast niet zoveel lol gehad als in het onderwijs.

van de laatste dagen nog dat ze
het zo jammer vond dat ze geen
lammetjes meer geboren kon
zien worden en ik zit nu weer
midden in de lammerentijd. Zo
gaat het leven door.

Waar ben je trots op?
Dat ik met Ank getrouwd ben
geweest. Omdat het een ontzettend lief en evenwichtig
mens was en we samen een hele
fijne tijd hebben gehad. Zoals
je inmiddels wel begrijpt ben ik
niet de makkelijkste om mee te
leven. Ank had altijd heel veel
geduld en wist met mij en de
jongens om te gaan. Door Ank
ben ik ook echt wel attenter geworden. Hoe zij met haar ziekte
om is gegaan vind ik bewonderenswaardig. Vijf jaar is ze zo
verschrikkelijk ziek geweest en
ik dacht maar steeds dat het
goed zou komen, maar helaas
mocht dat niet zo zijn. Ze is toen
nog een week thuis in Aarlanderveen geweest en dat was
een bijzondere tijd. Ze had het in
Aarlanderveen ook ontzettend
naar haar zin. Ze was gek op de
moestuin en we hebben samen
enorm geklust aan ons huis. Zo
zijn met hulp van vrienden alle
daken vervangen en is alles geïsoleerd. Verder waren we heel
blij met ‘ons vee’. Ank zei één

André wil niet in herhaling vallen en hoeft ook geen burgemeester te zijn maar wil nog wel
het volgende kwijt:
Het landelijke karakter mag niet
veranderen. Het moet hier vooral groen blijven en er mag best
wat bijgebouwd worden, maar
dan ook vooral voor de jeugd.
Bijvoorbeeld oude stallen ombouwen tot betaalbare appartementen.

April 2021

Je heb het doorgeefstokje van
Thécla Ammerlaan gekregen
met de vraag: André, waar komt
dat houten paard vandaan dat
voor je huis in het weiland staat
(Noordeinde nummer 2)?
Uit Indonesië. Dat is een rechtstreeks gevolg van dat we voor
Ank een 2e hands antiekzaakje
op wilden zetten. Helaas was
dat er samen niet meer van
gekomen, maar we hadden al
zoveel spullen dat ik op een gegeven moment toch met die
handel begonnen ben. Ik had al
behoorlijk wat spullen uit Indonesië gekocht en kreeg op een
33

Dorpshuis
Aarlanderveen
Dorpsstraat
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AK

Aarlanderveen
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-
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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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gegeven moment niet genoeg
korting en ben toen in de herfstvakantie op het vliegveld naar
Indonesië gestapt. Daar werd ik
opgehaald door een Indonesiër
die Nederlands sprak, maar ik
had van begin af aan geen goed
gevoel bij die man. Alleen ik wist
daar niets en sprak de taal niet,
maar mijn gevoel bleek te kloppen. Want die man had de boel
aardig bedonderd en dat heeft
me veel geld gekost, maar ik
heb er ook veel van geleerd.
Sindsdien hebben we (mijn zoon
Jan-Bart die het inmiddels van
me heeft overgenomen en ik)
een vaste contactpersoon waar
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we heel tevreden over zijn. In
de topjaren kwamen er wel 49
containers van 20 foot naar Aarlanderveen. Onder de naam “André’s Antiek Aarlanderveen” heb
ik dat ruim 20 jaar met veel plezier gedaan en vrijwel alles via
mond-op-mond-reclame.
Je hebt dus heel veel in en rondom Indonesië gereisd. Hoe was
dat?
Dat was een toptijd, we (ik ging
met mijn schoonzus Let of mijn
maatje Wil, mijn collega gymleraar) inkopen doen en zij hielden
dan alle administratie bij en dat
combineerden we altijd met va-
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kantie. Zo zijn we op de mooiste
eilandjes geweest. Het mooiste
was een helikoptertocht op Papua, daarmee gingen we naar
de missiepost in ‘the middle of
no-where’. In zo’n gammel oud
3 persoons-vliegtuigje heb ik
zelf een uur mogen vliegen en
zelfs mogen landen. Dat was
zo mooi! We hebben heel veel
mooie plekken gezien waar nog
geen toerist kwam. Zo kwamen
we eens, na uren varen, op een
qua natuur prachtig eiland, maar
zo armoedig en smerig als wat.
Daar deugde echt niets van en
na het eten, dat er al niet uit zag,
werden we verschrikkelijk ziek
en zijn de volgende dag gelijk
vertrokken. Meestal waren de
laatste paar dagen, nadat we
eerst rond hadden gereisd om
inkopen te doen, ter ontspanning maar toen is met name
Let alleen maar ziek geweest.
Dus dat was wat minder maar
meestal was het echt te gek, we

hebben zoveel mooie plekken
bezocht, echt heel bijzonder.
Aan wie geef je het stokje door
en met welke vraag?
Aan mijn zoon Bouke, want waar
ik van plan was te integreren
was ik veel te druk en door het
overlijden van Ank is dat ook allemaal anders gelopen, maar
Bouke kent iedereen dus ik ben
wel benieuwd hoe het kan dat
hij zo’n echte Aarlandervener
is geworden, want dat heeft hij
duidelijk niet van mij.

Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar
Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51 2461 GC Ter Aar Telefoon 0172 - 603787
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Belangrijke gegevens
+ Politie, als er geen haast mee gemoeid is...
N Wijkagent: Anthony Coli, Kimberly Smeele en
Daniëlla van de Velden 		
: E-mail via het contactformulier op Politie.nl
 Gemeente Alphen aan den Rijn		
 Huisarts, Dr. Ferdinand Oppenhuizen
 Huisartsdienst,
´s avonds, ´s nachts en in het weekend.
 Tom in de buurt, voor zorg en welzijn vragen
: info@tomindebuurt.nl

0900- 88 44
0900- 88 44
14 0172
0172-571308
088-4274700
088-9004567

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
			

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

AED, code 333
Caravanstalling De Blijde Wereld
Ben van der Post
Gereformeerde Kerk
Lex Verdonk
Familie de Pater
April 2021

Noordeinde 11C
Noordeinde 71
zijde Dr. van der Windhof
Kerkvaartsweg 57
Zuideinde 29
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Secretaris - 0654637078
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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
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