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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

Oud papier ophalen
Woensdag 12 mei
Woensdag 26 mei
Woensdag 9 juni

Bestuursvergadering
Woensdag 19 mei

Redactievergadering
Woensdag 26 mei

De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 5 juni

Inleveren kopij uiterlijk 
maandag 24 mei
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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
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Bericht van onze huisarts

Nieuw computerprogramma
Op woensdag 12 mei zullen wij 
overgaan op een ander compu-
terprogramma en dus ook op 
een andere afspraken agenda.
Dit programma heeft veel voor-
delen voor ons als team maar 
ook voor u als patiënt.

Met de app MedGemak op uw 
telefoon kunt u in de toekomst 
o.a. uw uitslagen inzien en onli-
ne een afspraak met de huisarts 
maken en uw dossier inzien. Om-
dat de overgang naar een ander 
computerprogramma voor ons 
als team ook even wennen is, 
kan het voorkomen dat het wat 
langer duurt voordat u de assi-
stente aan de  telefoon krijgt.

Om de overgang voor ons zo 
soepel mogelijk te laten verlo-
pen verzoeken wij u om in de 
periode van 10 tot en met 18 mei 
alleen te bellen naar de praktijk 
voor afspraken die u na 18 mei 
wilt inplannen. 

Wij hopen op uw medewerking 
en uw begrip.

Update Covid vaccinaties
Onze patiënten die geboren zijn 
in 1956 en 1957 hebben inmid-
dels van ons een oproep ontvan-

gen voor hun eerste vaccinatie. 
Op 18 juni zullen zij hun tweede 
vaccinatie krijgen.

Patiënten geboren in 1958, 1959 
en 1960 zullen naar verwachting 
begin mei door ons worden uit-
genodigd.

Patiënten die jaarlijks door ons 
worden uitgenodigd voor de 
jaarlijkse griepprik en jonger zijn 
dan 60 jaar, zullen door de GGD 
gevaccineerd worden. De in aan-
merking komende patiënten zul-
len wij doorgeven aan de GGD. 
Dus als u jaarlijks door ons opge-
roepen wordt, hoeft u niet met 
de praktijk te bellen, u ontvangt 
naar alle waarschijnlijkheid in de 
eerste helft van mei een uitnodi-
ging van de GGD.

Wij hebben geen enkele invloed 
op het vaccinatie schema en op 
keuze van het vaccin. 

Voor actuele informatie verzoe-
ken wij u eerst te kijken op de 
site van de overheid: 
www. coronavacinatie.nl
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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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Woningbouw
Het bestuur van de BVA heeft vi-
deo overleg gehad met de groep 
bewoners die tegen woning-
bouw in het Noordeinde is. Dit 
ging naar ons oordeel erg moei-
zaam. De conclusie van de BVA: 
Voorlopig zijn we het heel erg 
oneens, wij kijken breder. 

Een paar noemenswaardige 
punten uit dit overleg.
•	De BVA heeft  kenbaar ge-

maakt dat zij al jarenlang een 
woningbouwbeleid  conform 
de Dorpsvisie voert. De leef-
baarheid en vitaliteit van het 
dorp is daarbij het essentiële 
uitgangspunt.

•	De BVA heeft  daartoe dorps-
specifieke	 	 kennis	 van	 zaken		
op gebied van geluidscontou-
ren, rode dorps contouren, 
provinciale cultuurgebieden, 
bestemmingsplannen, ruimte 
voor ruimte regelingen, etc.

•	De BVA vindt dat er  in Aarlan-
derveen sprake is van een in-
haalslag na stilstand, dank zij 
particulier initiatief; er is geen 
sprake van doorgeschoten 
woningbouwproductie door 
de gemeente. Het betreft hier 
particulier initiatief van Aarlan-
derveners.

•	De BVA heeft voor haar wo-
ningbouwbeleid goede ban-

den met de Gemeente  op di-
verse niveaus ontwikkeld.

•	De BVA heeft nadrukkelijk aan-
gegeven dat  zij zeer ongeluk-
kig is met de wijze van werken 
en communiceren van deze 
groep.

•	De BVA heeft aangegeven dat 
zij zich zorgen maakt dat er 
tweedracht  in Aarlanderveen 
komt en dat dit schade doet  
aan de verstandhoudingen 
binnen het collectief van het 
dorp en aan onze verstand-
houding met de Gemeente Al-
phen aan den Rijn.

Deze groep vindt het echter 
toch gewenst om haar conclu-
sies over het video-beraad in de 
Belangenaar te publiceren. Deze 
vindt u op bladzijde 14.

Wij willen best wel verdere dis-
cussie over het woningbouw-
beleid in Aarlanderveen voeren. 
De jaarvergadering van de BVA 
zou een goed begin en locatie 
kunnen zijn. Bijdragen kunnen 
schriftelijk worden ingediend 
bij voorzitter@bvaarlanderveen.
nl maar de BVA wil voorlopig 
geen discussie-  of opiniestukken 
meer in de Belangenaar.

Herman de Jong,
Voorzitter BVA

Van de bestuurstafel



10 April 2021

Aarlanderveen wint van de windturbines

Er komen geen windturbines 
in Aarlanderveen. De Regiona-
le Energiestrategie (RES) 1.0 
van de regio Holland Rijnland is 
klaar en de ingetekende gebie-
den langs de provinciale weg 
zijn eraf. Dat is een grote over-
winning voor de Belangenver-
eniging.

De Belangenvereniging Aarlan-
derveen heeft maandenlang 
gestreden tegen de komst van 

windturbines en zonnepanelen 
in de weilanden van Aarlander-
veen, en met succes. Onlangs 
werd de Regionale Energiestra-
tegie (RES) 1.0 van de regio Hol-
land Rijnland gepubliceerd met 
bijbehorende kaart, met daarop 
de	 definitieve	 locaties	 voor	 de	
opwek van wind en zon.

Was op de conceptkaart nog 
wind en zon ingetekend langs 
de provinciale weg van Aarlan-
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derveen,	op	de	definitieve	kaart	
zijn deze plekken eraf, nadat 
de gemeente zich met argu-
menten liet overtuigen door de 
Belangenvereniging. Toch was 
het nog even spannend hoe dat 
zou	uitpakken	op	de	definitieve	
kaart, maar de locaties zijn er in-
derdaad vanaf.

Er komen wel windmolens langs 
de N11 en bij het transferium in 
Alphen, en weilanden met zon-
nepanelen ten noorden van 
Nieuwkoop, maar niet aan de 
kant van Aarlanderveen. 

Het gebied rond de Oostkanaal-
weg en de Zegerbaan is aange-

wezen als ‘reserve zoekgebied 
voor duurzame opwekking’, 
waardoor er daar vooralsnog 
niets gaat gebeuren. Uiteraard 
blijft de Belangenvereniging de 
ontwikkelingen op deze locaties 
kritisch volgen. Iedere twee jaar 
wordt de RES herzien en aange-
vuld met nieuwe inzichten, tech-
nologieën en projecten. In 2023 
volgt de RES 2.0. Het bestuur 
wil iedereen bedanken voor het 
massaal invullen van de petitie 
tegen windmolens en zonnewei-
den in Aarlanderveen.

Aarlanderveen wint van de windturbines

Speeltuin Nieuws

Ojee vergeten...

In het berichtje van de Jeu de 
boules baan is er 1 persoon die we 
zijn vergeten te bedanken voor 
zijn inzet en de geleverde goede-
ren. Dus bij deze Roy Schouten 
van Schouten hoveniersbedrijf 
en dienstverlening hartelijk be-
dankt voor al het werk en je ge-

zelligheid. Ook voor alle andere 
vrijwilligers nogmaals bedankt. 

Buurt en Speeltuinvereniging 
Aarlanderveen
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Al vele jaren lang haalt muziek-
vereniging DSS iedere twee 
weken het oud papier op in het 
dorp. Vaak gaat dat goed, soms 
zijn er zaken die voor verbe-
tering vatbaar zijn. Daarom bij 
deze een paar tips / verzoeken 
van de oud papierploeg:
 
Maakt u gebruik van een contai-
ner voor het oud papier, biedt 
deze dan alleen aan als deze (bij-
na) vol is.

Biedt het papier zo compact mo-
gelijk aan. Liever één volle doos 
papier dan een stapel lege do-
zen.
Lege dozen via een container 
aanbieden? Dan graag even klein 

vouwen / scheuren. Er past dan 
meer in een container en het 
vergemakkelijkt het legen.

Sommige zaken horen niet in het 
oud papier: stucloper, drankkar-
tons / melkpakken en voedsel-
verpakkingen met etensresten 
er in (zoals pizzadozen) zijn geen 
oud papier. Schone verpakkin-
gen (zoals de doos van de diep-
vriespizza) mogen wel bij het 
papier. En voor u verpakkingen 
van elektrische apparaten aan 
de weg zet: controleert u even 
of er geen piepschuim verpak-
kingsmateriaal meer in zit?
 
Namens de papierploeg, bij voor-
baat dank.

Ophalen oud papier

Na jarenlang het beheer van het 
Dorpshuis te hebben gedaan, 
geeft Frans Dobbe nu het stokje 
over aan ons, Peter en Marianne 
Klören.
 
Inmiddels heeft het Dorpshuis 
een eigen site gekregen om wat 
meer bekendheid aan de ver-
huurmogelijkheden te geven en 

een eigen telefoonnummer voor 
het beheer (06-18126817). 

Neem eens een kijkje op: 
www.dorpshuisaarlanderveen.nl 

Met vriendelijke groet,
Peter en Marianne Klören

Nieuwe beheerders Dorpshuis
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Nieuws van de Vrienden van het 
Kroonjuweel Aarlanderveen

Het is u waarschijnlijk niet ont-
gaan dat in de vorige Belange-
naar de emoties hoog opliepen 
bij een aantal BVA- leden. Dit 
alles naar aanleiding van ons in-
gezonden stuk over het Kroonju-
weel Aarlanderveen.

Er heeft ondertussen een digi-
tale dialoog plaatsgevonden 
tussen een afvaardiging van het 
BVA-bestuur en een afvaardiging 
van de Vrienden van het Kroon-
juweel Aarlanderveen. Daarin 
heeft het bestuur van onze ver-
eniging haar boosheid geuit; 
zij ervaarden het opiniestuk als 
een aanval. De Vrienden van 
het Kroonjuweel Aarlanderveen 
hebben in een reactie daarop 
duidelijk gemaakt dat dit niet 
de insteek van het stuk was. Het 
opiniestuk legt uit wat een pro-

vinciaal Kroonjuweel is en waar-
om Aarlanderveen dat predicaat 
gekregen heeft. Tevens werd 
daarin niet alleen de windturbi-
nes maar ook de doorgeschoten 
woningbouwproductie van de 
gemeente genoemd als bedrei-
ging van dit kroonjuweel.

De BVA is in het gehele stuk 
niet genoemd. De tekst werd 
afgesloten met een oproep aan 
beleidsbepalers (de gemeente 
leest ook de Belangenaar!) die 
luidt:
Bescherm het Kroonjuweel Aar-
landerveen en ga enkel voor 
kleinschalige betaalbare wo-
ningbouw direct aan de kern en 
benut de inpandige ruimte van 
vrijgekomen boerderijen!

Dit alles betekent dus niet dat 
we tegen woningbouw zijn. Inte-
gendeel, we komen op voor o.a. 
starterswoningen. In de dialoog 

Vrienden van het Kroonjuweel

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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Vrienden van het Kroonjuweel

met het bestuur kwamen geluk-
kig punten naar voren die beiden 
ondersteunen:

1. Er is behoefte aan betaalbare 
starterswoningen en zorgwonin-
gen voor ouderen in het dorp.
2. Een nieuwe bouwlocatie vlak 
bij de kern gericht op starters- en 
seniorenhuisvesting is een goe-
de oplossing om knelpunten in 
het buitengebied te voorkomen.
3. Inzet voor het beschermen 
van het landschappelijke karak-
ter van ons dorp, het bescher-
men van het kroonjuweel Aar-
landerveen.

Helaas verschilden wij van me-
ning over de noodzaak van het 
bouwen van (middel)dure wo-
ningen.

De dialoog werd besloten met 
een uitnodiging van de BVA om 
te onderzoeken of een onder-
linge samenwerking mogelijk is 
rond het woningbouwbeleid in 
Aarlanderveen.

Vrienden van het Kroonjuweel 
Aarlanderveen 
Secretaris: Carolien Overbeek, 
kroonjuweel.aarlanderveen@
gmail.com
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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:                           
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Na 28 jaar met meer dan ont-
zettend veel plezier gewerkt te 
hebben op De Viergang, zal ik in 
juli afscheid nemen. Mijn start 
in 1993 ('s ochtends in de kleu-
tergroep en ’s middags in groep 
3/4) staat mij nog goed voor 
ogen. Ik kende niemand, maar 
mocht voor de zomervakantie al 
mee op schoolkamp: het ijs was 
gebroken en De Viergang én 
Aarlanderveen hadden mijn hart 
gestolen! 

Het enthousiasme van de kin-
deren, de betrokkenheid van de 
collega’s en de samenwerking 
met de ouders en de inwoners 
van Aarlanderveen, hebben 
mij 28 prachtige werkjaren ge-
bracht. 

Natuurlijk is er ook sprake ge-
weest van uitdagingen, maar 
met communicatie als sleutel-
woord, zijn we samen steeds ver 
gekomen! Wat prachtig ook, om 
de kinderen die vroeger bij mij in 
de klas zaten, nu als ouders in de 
school te mogen begroeten. 

Er staat een prachtige school 
in Aarlanderveen, waar keihard 
gewerkt wordt, door de kinde-
ren, door de ouders en door het 
kleine, maar sterke team. Een 

school om supertrots op te zijn 
…… eigenlijk had ik gewoon 
nog 28 jaar kunnen blijven wer-
ken op De Viergang….. maar ik 
gun de school, het team, de kin-
deren en de ouders een nieuwe, 
andere ‘wind door de school’ én 
ik gun mijzelf de uitdaging van 
een nieuwe werkplek. 

Mijn nieuwe uitdaging ligt op 
basisschool J.P. Sweelinck in 
Alphen aan den Rijn. Ik zal daar 
met ingang van het nieuwe 
schooljaar als directeur aan het 
werk gaan. Ik kijk hier zeker naar 
uit, maar weet ook dat ik de ko-
mende maanden nodig zal heb-
ben om afscheid te nemen van 
de kinderen, mijn collega’s en u 
als ouders. Mijn hart ligt in het 
onderwijs, maar De Viergang en 
Aarlanderveen zullen hierin al-
tijd een speciaal plekje innemen!

Een hartelijke groet, Annet Kra-
mer

Afscheid Annet Kramer
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Wanneer mensen afscheid moeten nemen,  

overheerst het gemis. Tegelijkertijd dringen zich  

vragen op over de afwikkeling van de nalaten- 

schap. Testament, verklaring van erfrecht, erf- 

belasting: 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       www.kroesenpartners.nl

overlijden
komt
altijd te 
vroeg
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Dank jullie wel!

Wat was het geweldig geregeld, 
je mocht een heerlijk ontbijtje 
afhalen	 bij	 het	 Dorpshuis,	 tuur-
lijk was het erg jammer dat we 
niet met elkaar buiten bij het 
dorpshuis mochten ontbijten 
aan lange tafels maar dit was su-
per geregeld en heerlijk. 

Ik denk dat ik spreek namens 
alle Aarlanderveners die van dit 
mooie gebaar gebruik hebben 
gemaakt, heel erg bedankt Oran-
je Comité en Drie Molenloop 

voor het sponsoren hiervan.

Shirley Jasper-Veenswijk

Het NOS journaal heeft hier ook 
een rapportage van gemaakt 
wat tijdens Koningsdag was uit-
gezonden. Heeft u dit gemist 
maar wilt u het terug zien, kijk 
dan op: https://www.npostart.
n l / n o s - j o u r n a a l / 2 7 - 0 4 - 2 0 2 1 /
POW_04815880
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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 96                               Tel.: 0172-57 1608

2445 AP Aarlanderveen           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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Dank jullie wel!
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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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Interview met Bouke Wahlen 
door Patricia de Sain-Innemee

Vertel eens iets over jezelf
Ik kom uit De Kwakel en begin 
jaren 80 zijn we naar Aarlander-
veen verhuisd. Ik heb één broer 
Jan Bart die met Wendy in Bos-
koop woont en ze hebben één 
zoon Nick. In Aarlanderveen 
had je twee scholen, wij zijn ka-
tholiek en gingen naar de Mari-
aschool. In die tijd was ik nogal 
verlegen. Pa en ma zeiden vaak, 
laat je 't kaas toch niet van je 

brood eten….. Daar is nu weinig 
meer van over. 

Ik ben na de lagere school naar 
het Albanianae in Alphen ge-
gaan. Wilde automonteur wor-
den maar ja, had (en heb nog 
steeds) 2 linkerhanden en was 
slecht in natuur-, schei-, en wis-
kunde. Dus voor een technische 
opleiding had ik de juiste vakken 
niet. Toen ben ik naar de middel-
bare hotelschool in Apeldoorn 
gegaan. Daar heb ik een leuke 
(studenten)tijd gehad. Ik zat op 

Het doorgeef stokje, Bouke Wahlen
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kamers bij een Indische hospita, 
mevrouw van Baren. Het kostte 
500 gulden per maand en daar 
zat ook eten bij. Typisch Indisch, 
hartstikke lekker en eten zoveel 
je maar wilde, dat ging er bij mij 
wel in. Natuurlijk gingen we dan 
ook wel eens doordeweeks de 
kroeg in en dan zat je de volgen-
de dag met een houten kop in 
de klas. Ik had al snel een naam 
want met de wijnreis kreeg ie-
dereen een rijmpje. Dat van mij 
was: bier op da’s balen, Bouke 
Wahlen. 

Waarin lijk je op je ouders? 
Ik lijk qua karakter meer op mijn 
moeder dan op mijn vader. Ben 
een beetje rustiger dan mijn pa, 
die is in de omgang wat bijde-
hanter. Toen we een paar jaar 
hier woonden, werd mijn moe-
der ziek, dat was een zware en 
emotionele tijd voor ons. He-
lemaal toen bleek dat ze onge-
neeslijk ziek was. Ik wil bij deze 
nog mijn bewondering uitspre-
ken voor mijn pa, die heeft zich 
altijd staande weten te houden. 
Mijn mams zei op het laatst nog 
tegen hem: “Doe je een beetje 
rustig met die kleinste”. En dat 
heeft die gedaan. Als het over 
gezellige dingen gaat, feestjes, 
verjaardagen etc. dan lijken mijn 

broer, mijn pa en ik op elkaar. 
Daar zijn we wel voor in. 

Wat voor opleiding heb je ge-
daan en wat voor werk doe je?
Na de hotelschool ben ik gaan 
werken bij restaurant Plasme-
ijer in Leimuiden. Leuk daaraan 
was dat ik ging solliciteren voor 
de functie van kelner. Daar vond 
hij mij niet zo geschikt voor maar 
ik kon wel als kokshulp komen 
werken. Dat heb ik gedaan en 
na een half jaar was ik ‘vliegende 
keep’, want voor de bediening 
was ik ineens ook nodig en dat 
ging goed. 

Na 2 jaar ben ik van baan ver-
anderd en bij hotel ’t Schouwse 
Hof gaan werken. Daar werk ik 
nu nog steeds, inmiddels heet 
het hotel De Jonge Heertjes. 
Handig is dat ik 4 talen goed 
spreek. Frans, Duits, Engels en 
Italiaans. De eerste drie talen 
heb ik op school geleerd en de 
laatste via een cursus Italiaans 
voor beginners van het NTI. Na 
de eerste les moest ik ook een 
paar zinnen opzeggen (ook op 
spreekvaardigheid werd gelet). 
Mijn lerares vroeg hoe lang ik in 
Italië gewoond of gewerkt had 
en of ik Italiaanse familie had. 
Dat was wel leuk. Die talenknob-
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bel heb ik niet van mijn ouders 
of andere familie maar wel veel 
plezier van. Als er dan bijvoor-
beeld Italianen inchecken bij het 
hotel dan zeggen ze vaak ‘parli 
bene italiano’ oftewel, je spreekt 
goed Italiaans.

Het doorgeefstokje is door je pa 
aan jou gegeven met de vraag 
hoe jij een echte Aarlanderve-
ner bent geworden?
Nou ten eerste vind ik het wonen 
in een dorp leuk en gezellig. Ons 
kent ons. Als ik met een lekke 
band in de buurt van Aarlander-
veen naar huis loop en er komt 
een willekeurige Aarlandervener 
met de auto langs zal hij of zij 
vragen of ik niet mee wil rijden. 

Ik heb bij SVA op voetbal geze-
ten en dan leer je vanzelf veel 
mensen kennen. Tot de B, toen 
ben ik ervan af gegaan vanwe-
ge onregelmatige horeca werk-
tijden. Ik was ook niet echt een 
talent. Moest het meer van hard 
werken hebben dan van mijn 
techniek. Heb maar 1 doelpunt 
gemaakt in mijn hele carrière. 
Ze hadden (en hebben) wel al-
tijd een geintje over mij vanwe-
ge mijn spillebenen. “Er hangen 
2 touwtjes uit je broek, oh nee, 
het zijn je benen.” Of ik werd de 

gespierde spijker of tante Sido-
nia genoemd. Wat heel erg leuk 
was en is, zijn de tentfeesten (nu 
even niet helaas). Voor zo’n klein 
dorp vind ik het toch knap dat de 
club artiesten als De Dijk, Rowen 
Hèze, Darkraver, Kraantje Pap-
pie heeft weten te strikken. En 
het hele gebeuren eromheen zo-
als het opbouwen van de tent, 
alle	voorbereidingen	treffen,	de	
dagen zelf natuurlijk en het op-
ruimen erna. Altijd met een boel 
vrienden die ik al jaren ken. 

Eens per jaar is er ook de kermis, 
dan zie je (oud) Aarlanderveners 
die je normaal niet ziet. Het vol-
leybaltoernooi doe ik ook altijd 
aan mee. Ik houd van spelletjes. 
Oh ja, ik ben ook nog een keer 
omroeper geweest van het vol-
leybaltoernooi, toen was ik ge-
blesseerd. Iedereen zei, volgen-
de keer weer, want je deed het 
goed/leuk. Nee, zei ik, als blessu-
re over is doe ik weer met volley-
ballen mee.

Wat weten we nog niet van je?
Ik	ben	ook	liefhebber	van	klaver-
jassen. 1 x per week gaan mijn pa 
en ik bij mijn broer en schoonzus 
eten en erna kraken we een paar 
potjes. Kraken lijkt op klaverjas-
sen. In het café zit ik al jaren op 
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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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de ‘klaverjasclub’. Nu gaat het 
vanwege	 corona	 ff	 niet	 door.	
Normaal is het van september 
tot april eens in de twee weken 
kaarten. Met erna de tombola, 
daar mag ik al jaren de inkoop 
van doen. Leuk daarbij is dat ik 
altijd bij slager Van Harten worst, 
spek etc. haal. Bij de 3e helft, na 
het kaarten dus, gaat dit meestal 
al op…. 

Wat voor sport beoefen je alle-
maal?
Eén keer per jaar ga ik met een 
vast groepje op wintersport. 
Huren we een busje en gaan we 
naar Oostenrijk. Altijd naar een 
bekende hoog gelegen plek. 
Gerlos, Saalbach-Hinterglemm, 
Sölden enzovoorts. Vorig jaar 
ging het vanwege Corona niet 
door, jammer. Ik hou van over-
dag lekker met skiën bezig zijn 
en dan ’s avonds nog après-ski-
en. Dat zou ik voor geen goud 
willen missen. Ik heb ook nog 
snowboardles gehad, maar na 
twee jaar ben ik ermee gestopt. 
Ik vond het te moeilijk. Eén keer 
ging mijn snowboard zonder mij 
naar beneden. Zeg maar een ty-
pisch beginnersfoutje: je moet 
je board altijd op zijn kop in de 
sneeuw leggen, anders glijdt hij 
weg. 

Blijven er nog twee hobby’s 
over. Eerst de 4-daagse lopen in 
Nijmegen. Die heb ik al 14 keer 
uitgelopen, steeds de 50 kilo-
meter. Vroeger trainde ik ervoor 
maar tegenwoordig niet meer. 
Daar in Nijmegen kom ik dan be-
kenden tegen die mijn tempo lo-
pen. Met een paar lopers uit Aar-
landerveen en omstreken slapen 
we heel luxe op tien minuten 
fietsafstand	 van	 de	 start/finish-
plek. Voor een schappelijke prijs 
per dag. Dan eten/feesten we in 
Nijmegen zelf. Als je 's avonds 
met een biertje in je hand zegt 
dat je morgen om 9 uur weer 
gaat lopen, kijken ze je met gro-
te ogen aan……

Je doet toch ook nog aan wiel-
rennen?
Ja en het leukste ervan is mijn 
1e rit. Zit ik op zaterdagavond 
in het café en hoor iets erover. 
“Nou Boukie, als je morgenoch-
tend om 08.15 bij de kerk hier-
naast bent, kijken we hoe de 
wind staat en gaan we half 9 
rijden.” Ik mijn banden van mijn 
city-bike (had nog geen race-
fiets)	 opgepompt	 en	 was	 op	
tijd. Na een kilometer lag mijn 
tong al tussen mijn spaken. Hoe 
hard gaan jullie nu, vroeg ik? Nu 
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Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl

Kwaliteit in tapijt, vinyl, marmoleum,
gordijnen, vouwgordijnen, lamellen,

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063
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rijden we 22 kilometer per uur 
(normaal 30), want we houden 
altijd met iedereen rekening. Bij 
Boskoop zei ik, ik ga terug, tot 
de volgende keer, maar dan kom 
ik	 met	 een	 racefiets…..	 	 Dat	 is	
inmiddels 15 jaar geleden. Ik ben 
er zo verslaafd aan geraakt dat 
ik inmiddels alle klassiekers zoals 
Luik-Bastenaken-Luik twee keer 
heb	gefietst.	

Nog een mooi verhaal is de 
11-stedentocht	 fietsen.	 Zondag	
1e pinksterdag had ik iets teveel 
gedronken in het café. “Zullen 
we je niet naar huis brengen?” 
zeiden ze. “Je kunt niet meer 
fietsen	 denken	 we”.	 Maar	 ei-
genwijs als ik ben, waagde ik 
toch een poging die slechts een 
paar meter duurde. Toen lag ik 
naast	mijn	 fiets.	 Hebben	 ze	me	
nog thuis gebracht en heb ik een 
paar uur later met een gebro-
ken	pink	240	km	gefietst.	Ik	had	
vanwege de valpartij wat schaaf-
wonden op mijn gezicht. Ieder-
een bij de 11-stedentocht vond 
het knap dat ik nog verder reed 
met mijn blessure, niet wetend 
van de echte oorzaak.

Kortom, ik vermaak me wel. Hoe-
wel, als je vraagt wat mijn droom 
is, dan zou ik nog wel eens een 

leuk meisje willen ontmoeten.

Doorgeefstokje
Ik ga het stokje doorgeven aan 
Nico Kempenaar. We hebben 
vele jaren de  50 km gelopen bij 
de 4 daagse. Wat trekt jou aan in 
de 4 daagse?
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Schildersbedrijf
Hans van Vliet
Ter Aar

Tevens voor al uw glaswerkzaamheden
Kerkweg 51   2461 GC  Ter Aar   Telefoon 0172 - 603787

Ingezonden Berichten

Wie wilt ons, natuurlijk tegen vergoeding, helpen met het onderhou-
den van onze tuin in Aarlanderveen. Grasmaaien, onkruid wieden en 
andere voorkomende tuin klussen. Wilt u meer weten? Neem dan con-
tact met ons op.
 
Met vriendelijke groet,
 
Gemma, Aarlanderveen 
Tel.nr. 06-55699709

06 - 45 08 53 68

info@jmhoveniers.nl

Aarlanderveen

www.jmhoveniers.nl

TUINAANLEG
VOL PASSIE EN 

VAKMANSCHAP
Uw hovenier midden in het Groene Hart
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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!
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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 60 06-51213484 0172-578995
    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

+   Politie, als er geen haast mee gemoeid is... 0900- 88 44
N  Wijkagent: Anthony Coli,  Kimberly Smeele en 
 Daniëlla van de Velden   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 

 AED, code 333
Caravanstalling De Blijde Wereld Noordeinde 11C
Loon- en Verhuurbedrijf 
L.L. van der Post & Zn. BV Noordeinde 71
Gereformeerde Kerk  zijde Dr. van der Windhof
Lex Verdonk  Kerkvaartsweg 57
Familie de Pater Zuideinde 28

 De coördinatoren
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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




