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Agenda
Jaarvergadering Belangenvereniging
Maandag 27 September, Dorpshuis
Aanvang 20.00 uur.

Onderwerpen kunt in inbrengen via:
secretariaat@bvaarlanderveen.nl
Alphen vitaal voor de jeugd
Elke woensdag middag. Check
de Facebook pagina of er een
activiteit is. Tijd 14.30 - 16.00 uur
Vrijdag 10 en 24 september
Klaverjassen bij S.V. Aarlanderveen. Aanvang 20:00 uur.
Vrijdag 1 oktober
“Samen Kokkerellen, Samen
Smullen” in het Dorpshuis.
Om 17:30 uur gezamenlijk eten.
Vrijdag 8 oktober
Klaverjassen bij S.V. Aarlanderveen. Aanvang 20:00 uur.

Oud papier ophalen
Woensdag 15,29 september
Woensdag 13, 27 oktober
Bestuursvergadering
Woensdag 22 september
Redactievergadering
Woensdag 29 september
De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 9
oktober
Inleveren kopij uiterlijk
maandag 27 september

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
September 2021
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LOONWERK & GRONDVERZET
Maar dan zoals het hoort.

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

LOONWERK - GRONDVERZET - MACHINEVERHUUR
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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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Van de bestuurstafel
Oproep algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering
vindt plaats op maandag 27
september om 20.00 uur in het
Dorpshuis.
Daarbij zal ook vertegenwoordiging van de Gemeente Alphen
aan den Rijn aanwezig zijn.
Belangrijke onderwerpen zijn de
woningbouwsituatie, het met
uw instemming vaststellen van
de nieuwe prioriteiten voor de
BVA en de verkiezing van een
nieuwe voorzitter.
De volledige agenda van de vergadering vindt u op de volgende
bladzijde. Mocht u zelf onderwerpen willen inbrengen dan
gaarne per e-mail aangeven aan
secretaris@bvaarlanderveen.nl
Uw onderwerp wordt behandeld onder het agendapunt ingekomen stukken.

Samen Kokkerellen
De vrijwilligers van Samen Kokkerellen willen vol enthousiame op vrijdag 1 oktober 2021
om 17:30 weer in het Dorpshuis
starten. En daarna verder gaan
op de eerste vrijdag van iedere
maand, zoals voorheen. De kosten per persoon á 5 euro zijn ongewijzigd. De vaste deelnemers
zijn per brief uitgenodigd. Indien
u ook belangstelling heeft om
maandelijks in goed gezelschap
van een 3 gangen diner te genieten kunt u zich melden bij Maries
Koole 06 24 789 002
Rotonde Achtienkavels
Mede door de inspanningen van
de BVA komt een verkeersveilige
Aarlanderveenseweg dichterbij.
Zie verdere informatie van de
gemeente Nieuwkoop hierover
verderop in deze Belangenaar.
Bestuur BVA

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

Belangenvereniging Aarlanderveen

te houden op maandag 27 september 2021
om 20.00 uur in het Dorpshuis
a. Welkom
b. Ingekomen stukken
c. Verslag afgelopen jaar
d. Verslag kascommissie
e. Benoeming nieuwe kascommissie
- Pauze f. Prioriteitenlijst
I. Behoud vitaliteit en dorpsaanzicht
II. Woningbouw
III. Beheersen vliegtuiglawaai
IV. Verkeersveiligheid
1. Zwaar verkeer Dorpsstraat
2. Kruising Dorpsstraat – N231
3. Fietsverkeer Aarlanderveenseweg
g. Wijziging bestuurssamenstelling
h. Rondvraag
i. Sluiting
U bent van harte welkom op deze zeer informatieve avond.
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www.loonbedrijfvanderpost.nl – 0172-571171

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

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
_____________________________________________________
Kado-Shop : De Blijde Wereld
Planten – Plantenbakjes – Sieraden – Kadoartikelen

Noordeinde 11c Aarlanderveen / Tel: 0172-571909
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Samen Kokkerellen, samen smullen
Wij van Samen Kokkerellen willen na al deze tijd de draad weer
oppakken en hopen dat u, als
vaste bezoeker, erbij kunt zijn.
Hier zijn we erg enthousiast
over!
We zijn van plan op vrijdag 1 oktober 2021 in het Dorpshuis te
starten en daarna verder te gaan
op de eerste vrijdag van iedere maand, zoals voorheen. De
kosten per persoon zijn ongewijzigd. De kosten van de deelname (5 euro per persoon) aan
Het Oude Rechthuis van 10-sep2020 zullen dan ook gevraagd

worden. Als u vragen heeft of
verhinderd bent op 1 oktober,
kunt u contact opnemen met
onderstaande.
Met vriendelijke groet,
Maries Koole
Dorpsstraat 25D
Mobiel: 06 24 789 002
Herman de Jong
Noordeinde 3
Mobiel: 06 41 859 887
Heidi, Thecla, Elly, Brigitte,
Pasqual en Shirley

Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl
Kom even langs,
of bel voor een afspraak!

Dorpsstraat 119
2445 AL Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 9475
September 2021
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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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Een reanimatie: Weet jij
wat je moet doen?
____
Je ziet ze overal: AED’s
Je staat er gelukkig niet de hele dag bij stil. Maar
weet jij wat je moet doen wanneer je iemand
bewusteloos vindt? En wat is een shock eigenlijk?
Wat doe je als iemand allergisch is voor een
wespensteek? Of er wordt iemand voor je neus
aangereden…

BEHAAL JE EHBO DIPLOMA

WE STARTEN OP:
7 OKTOBER 2021
Tijdens de cursus wordt de lesstof uit het Oranje Kruis boekje
behandeld en na afloop van de cursus wordt een examen afgenomen
waarbij aandacht besteed wordt aan de theorie uit het boekje en het
geleerde in de praktijk (zoals verbanden, stabiele zijligging, beademen
en reanimatie). Als dit examen goed afgelegd wordt, ontvangt de
cursist het officiële EHBO-diploma.

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

Hoe behandel je
eigenlijk een
brandwond?

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

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

EHBO VERENIGING
AARLANDERVEEN
Tijdelijke locatie:
Clubhuis ‘De Aardster’
Jacob van Damstraat
tussen nr 12-13 door,
Aarlanderveen.

www.ehboaarlanderveen.nl
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10 jaar kinderopvang
Alweer tien jaar geleden is kinderopvang de Molenkiek gestart
in Aarlanderveen.
De oudercommissie wilde dit
feestje niet ongemerkt voorbij
laten gaan, en heeft alle kinderen gevraagd een foto te maken
met het tienjarig jubileum als
thema.
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Hiervan is een collage gemaakt
en deze werd overhandigd aan
de pedagogisch medewerkers
samen met een cadeau en wat
lekkers voor de groep. Nogmaals gefeliciteerd Maria, Joyce,
Cynthia en Manon!
De oudercommissie
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Terugblik Koningsdag en Zomerfeest
Op 27 april mocht de Koningsdag
vanwege corona niet gevierd
worden zoals we dat gewend
waren. Dus werd het traditionele ontbijt omgezet naar een
afhaal- en bezorgsysteem. We
hebben toen voor de Aarlanderveners 350 ontbijtpakketten
gemaakt die, naar we vernomen hebben, goed in de smaak
gevallen zijn. De commissie 3
Molenloop heeft dit evenement
gesponsord. Hartelijk dank daarvoor!
Vol goede moed was het Oranje comité vervolgens gestart

14

met de voorbereiding van een
3-daags zomerfeestprogramma
inclusief de benodigde uitgebreidere vergunningaanvraag
hiervoor. We wilden zoveel
mogelijk doen voor Aarlanderveen. Helaas bleek het echter
toch, door de voortschrijdende
corona maatregelen, niet geheel uitvoerbaar en waren we
genoodzaakt dit aan te passen.
Het werd beperkt tot 1 dag en
hoofdzakelijk voor de kinderen,
maar we hadden die dag gelukkig goed weer!
Op zaterdagavond 24 juli was er,
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Terugblik Koningsdag en Zomerfeest
net als vorig jaar, de Dorpsquiz.
Hieraan deden 27 teams mee
met in totaal 175 deelnemers!
Het team 52*8”NB, -4*44” OL
met teamcaptain Anneke Oudshoorn werd hierbij de winnaar
met 1721 punten.
Voor de fietstocht op maandag
ochtend gingen er ruim 100 mensen van start.
Ook de vossenjacht trok meer
dan 100 enthousiaste deelnemers verdeeld over 31 teams
waarbij de 13 vossen zich zeer
goed manifesteerden.

ren bijzondere en creatief gevonden gezegdes bij en 1 familie
had er zelfs een kleurplaat van
gemaakt! De winnaar met de
meeste goede antwoorden was
Sharon Wijsman.
Al met al toch weer een geslaagde zomerfeestdag dankzij de
deelnemers en niet te vergeten
de sponsors en de vrijwilligers!
Hartelijk bedankt allemaal en hopelijk volgend jaar weer 3 dagen
feest !!
Het Oranje comité

Om 12.00 uur startte Clown Kees
op het plein achter de kerk met
zijn try-out show waar, door
heel veel kinderen, intensief van
genoten werd. We moesten er
steeds weer bankjes bijzetten,
zoveel waren het er. Daarna
werd er gretig gehapt in de pannenkoeken nadat de kinderen
deze prachtig versierd hadden.
Om 14 uur waren de bankjes en
tafels weer verwijderd en begon het Petanque met 10 teams.
Er werd enthousiast gespeeld
en het winnende team was genaamd “de Groentjes”.
Tot slot de spreekwoorden puzzel met 43 inzendingen. Er waSeptember 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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Klaverjassen bij SV Aarlanderveen
Op vrijdag 10 september a.s.
gaan we – na een lange periode
- weer beginnen met het nieuwe
KLAVERJASSEIZOEN.
Hopelijk bent u het nog niet verleerd!!
Om de 14 dagen spelen we 4 potten (op z’n Rotterdams) in de
kantine van de voetbal.
U kunt uiteraard meespelen in
de competitie, maar wilt u dat
niet dan bent u uiteraard ook
van harte welkom om mee te
doen. Natuurlijk zijn er weer leuke prijzen te verdienen.

Ook meedoen met de verloting?
Dan is dat € 5,00 pp (inschrijving
+ 6 lootjes).
Om 20.00 uur worden de eerste
kaarten van het nieuwe seizoen
weer geschud!!
Voor meer informatie kunt u terecht bij de kaartcommissie:
Dick de Graaf tel. 0172-571282
Ben van der Post tel. 06-51213484
We hopen natuurlijk op een grote opkomst in de kantine aan de
Aarlanderveenseweg 4,
U bent van harte welkom !!

Vanaf 19.30 uur kunt u zich inschrijven en de kosten hiervoor
zijn € 3,00 pp.

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

06 - 45 08 53 68

Aarlanderveen

info@jmhoveniers.nl

www.jmhoveniers.nl

September 2021
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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

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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Uniek moment voor familie van Vliet
Uniek moment voor familie Van
Vliet
Normaal fietsen mijnheer en mevrouw Van Vliet apart met hun
fietsmaatjes, Dick de Graaf en
Nicolette Kempenaar.
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Omdat er bij uitzondering voor
een paar dagen twee duo-fietsen
in Aarlanderveen beschikbaar
waren, hadden de fietsmaatjes
geregeld dat ze met zijn 4-en op
pad konden. Dat was dus dubbel
genieten!
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Geplande werkzaamheden
Hierbij informeren wij u, via de
gemeente Alphen aan den Rijn,
over ontwikkelingen die gaan
plaatsvinden in uw woonomgeving:
• De aanleg van de rotonde
Achttienkavels – N231 door
provincie Zuid-Holland.
• De plannen voor de Aarlanderveenseweg van de gemeente Nieuwkoop.
• Het onderzoek naar de Ziendeweg door de gemeente
Alphen aan den Rijn.
Rotonde Achttienkavels – N231:
De provincie Zuid-Holland is de
opdrachtgever van deze werkzaamheden. Zoals u heeft gezien
en gemerkt zijn de voorbereidingswerkzaamheden gestart.
De kabels en leidingen onder de
kruising zijn verlegd en de voorbelasting is aangebracht. Vanaf
mei tot en met november moet
de grond zetten en blijven de
zandzakken rondom de kruising
staan. Tijdelijk zijn er verkeerslichten geplaatst op de kruising
omdat de zandzakken het zicht
ontnemen. De voorlopige planning is dat vanaf medio november gestart kan worden met de
aanleg van de rotonde. Zodra
er meer duidelijkheid is over de
planning wordt u daarover ge20

ïnformeerd door de provincie
Zuid-Holland.
Aarlanderveenseweg
Uit eerder onderzoek is geconcludeerd dat de komst van een
rotonde op de kruising Achttienkavels – N231 nadelige gevolgen
heeft voor het onderliggende
wegennet. Zo ook voor de Aarlanderveenseweg tussen de
Achttienkavels en de Churchilllaan waar naar verwachting
meer verkeer gaat rijden. Er
ontstaat met de komst van de
rotonde een kortere route voor
een deel van onze inwoners uit
Nieuwkoop.
We realiseren ons goed dat extra
verkeersbewegingen op de Aarlanderveenseweg niet gewenst
zijn. De Aarlanderveenseweg is
onderdeel van een hoofdfietsroute tussen Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn en wordt nu al
als onprettig ervaren door fietsers. Om de verkeersveiligheid
te kunnen waarborgen met de
komst van een rotonde wordt
de Aarlanderveenseweg (tussen
Achttienkavels en de Churchilllaan) afgewaardeerd tot een
fietspad. Dat doen we stapsgewijs:
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Geplande werkzaamheden
Stap 1: fietsstraat
Aan het einde van de zomervakantie (tweede helft augustus)
wordt de Aarlanderveenseweg
voorzien van een rode asfaltlaag
en brengen we wegmarkering
aan. Ook plaatsen we een bord
met ‘fietsstraat’. Dit betekent
dat gemotoriseerd verkeer te
gast is en achter de fiets moet
blijven. De weg blijft eenrichtingsverkeer, vanaf de Churchilllaan blijft het voor gemotoriseerd verkeer niet toegestaan
om de Aarlanderveenseweg op
te rijden. Het is wel toegestaan
vanaf de Achttienkavels richting
de Churchilllaan te rijden.
Stap 2: fietspad
Na de aanleg van de rotonde
wordt de Aarlanderveenseweg
afgewaardeerd tot een fietspad.
Vanaf dat moment mag er geen
gemotoriseerd verkeer gebruikmaken van de Aarlanderveenseweg tussen de Achttienkavels en
de Churchilllaan. Er gelden een
paar uitzonderingen:
• Voor landbouwverkeer: We
kunnen op dit moment landbouwverkeer niet weren op
de Aarlanderveenseweg. Er
is geen alternatieve route beschikbaar voor landbouwverkeer tussen Aarlanderveen
en Nieuwkoop. We hebben
September 2021

het verzoek neergelegd bij
de provincie Zuid-Holland om
landbouwverkeer toe te staan
op de N231. De provincie heeft
daarover nog geen besluit genomen en wacht mede op de
invoering van het kentekenbewijs voor landbouwvoertuigen. Zolang landbouwvoertuigen niet zijn toegestaan
op de N231 mogen ze over de
Aarlanderveenseweg blijven
rijden.
• Voor aanwonenden: Ook
wordt er een uitzondering
gemaakt voor de aanwonenden. Iedereen met een bestemming op dit deel van de
Aarlanderveenseweg komt in
aanmerking voor een ontheffing. Een ontheffing is aan te
vragen bij de gemeente.
Ziendeweg
Zoals u misschien al heeft gelezen in de media wordt door de
gemeente Alphen aan den Rijn
onderzocht hoe men de Ziendeweg verkeersveiliger kan maken. Wij nemen als gemeente
deel aan de projectgroep omdat
maatregelen direct van invloed
zijn voor onze inwoners. Op dit
moment zijn er nog twee varianten:
• Het autoluw maken van de
Ziendeweg
21

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

22

www.kroesenpartners.nl
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Geplande werkzaamheden
• Het realiseren van een vrijliggend fietspad aan de westzijde van de Ziendeweg.
De resultaten worden deze zomer verwacht.
Meer informatie
We kunnen ons voorstellen dat
u nog wat vragen heeft. Neem
gerust contact op met de behandelend ambtenaar de heer R.

Veelenturf op 14 0172 of stel uw
vragen per mail via r.veelenturf@
nieuwkoop.nl. Naar behoefte
kan er ook een afspraak gemaakt worden om het een en
ander nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Gemeente Nieuwkoop
Rob Veelenturf
Verkeerskundige

De Plankenridders
Beste toneelliefhebbers,

geldende corona maatregelen.

Een kort berichtje van de toneelvereniging De Plankenridders.

Via onze website www.deplankenridders.nl zullen wij u op de
hoogte houden van de actuele
situatie. Sowieso is het zeker
aan te raden om onze website te
bekijken.

Half augustus zijn wij vol goede
moed en plezier begonnen aan
het instuderen van een nieuw
toneelstuk. De uitvoeringen zijn
onder voorbehoud op zaterdag
20, vrijdag 26 en zaterdag 27
november in het Dorpshuis van
Aarlanderveen.

Wordt vervolgd.
Toneelvereniging de Plankenridders

We hopen dat deze uitvoeringen
door kunnen gaan, want we zullen rekening houden met de dan
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AUTOSERVICE
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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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Belangrijk bericht van de Zonnebloem
Ook dit jaar organiseert de Jumbo supermarkt in Nieuwkoop
weer een sponsoractie van 6
september t/m 17 oktober. Bij
elke 15 euro aan boodschappen
ontvangt u een sponsorvoucher
die u kunt doneren aan een deelnemende vereniging.

Corry Valentijn,
Noordeinde 74

Ook de Zonnebloem afd. Aarlanderveen doet dit jaar weer mee.
Wij hopen dat u ook dit jaar aan
ons wilt doneren.

Anneke de Jeu,
Maarten Boogaardhof 10

Als u de vouchers niet zelf kunt
invoeren op de speciale website
van de actie, kunt u de vouchers
afgeven of in de brievenbus
doen bij één van onze vrijwilligers.

Floor v. Dolder,
Zuideinde 27
Ali de Vries,
Dorpsstraat 74

Jans van Rijswijk,
Dr. v.d. Windhof 2
Alvast bedankt namens het bestuur en de vrijwilligers van de
Zonnebloem afdeling Aarlanderveen.

De opbrengst van deze sponsoractie willen we gebruiken om
op maandag 14 februari 2022 een
fijne en gezellige valentijns activiteit te organiseren voor onze
gasten.
Doet u mee voor de Zonnebloem
afdeling Aarlanderveen?
Inleveradressen sponsorvouchers:
Joke Burggraaf
Aarlanderveenseweg 1

September 2021

25

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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TTV SPINMILL zoekt nieuwe leden!
Tafeltennis is een sport voor alle
leeftijden!
Vanaf 7 jaar kan je al bij de jeugdgroep terecht en je kan dit tot
hoge leeftijd blijven doen.
Je kan lekker sportief bezig zijn
en bij Spinmill vinden we gezelligheid ook erg belangrijk.
Wil je ervaren of deze sport iets
voor jou is? Kom dan gerust een
paar keer langs in de gymzaal
aan de Aarlanderveenseweg om
deze sport uit te proberen.
Voor de jeugd zijn onze speeltijden: dinsdagavond van 19.00
tot 20.00 en vrijdagmiddag van
17.00 tot 18.30 uur.

Voor alle andere leeftijden: donderdagavond van 19.45 tot 22.00
uur.
Neem een paar sportschoenen
mee. Batjes kun je gebruiken van
onze club.
Van harte welkom!
In de maanden september en oktober ben je van harte welkom
bij ons in de gymzaal.
Wil je toch eerst wat meer weten; bel dan Jan Poelwijk (jeugdleider) 06-2889 1432 of Sjaak Leliveld (voorzitter) 06-2511 8163.
Graag tot ziens!

Line dansen, doe je mee?
Hallo Dorpsgenoten.
Woensdag 8 september starten
we met een nieuwe groep met
line dansen. Elke woensdag acht
uur bij het Oude Rechthuis.
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Heb je zin om een keer te komen
kijken en misschien mee te dansen?
Je bent van harte welkom.  
Groet Marian Stipdonk
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Informatie van het Kroonjuweel
Aarlanderveen hoog op de ladder van Vitaliteit en Leefbaarheid
Regelmatig klinken de woorden
'vitaliteit' en 'leefbaarheid' in
het gesprek over ruimtelijke ontwikkeling. Het zijn niet bepaald
eenvoudige begrippen die je direct een helder beeld geven van
wat bedoeld wordt.
Recent heeft de Provincie
Zuid-Holland dit onderwerp onder de loep genomen in een, op
feiten gebaseerde, verkenning
over "Vitaliteit en Leefbaarheid
van de kernen in Zuid-Holland".
In een lijvig rapport wordt hier
uitgebreid bij stilgestaan.
Vitaliteit heeft te maken met de
aanwezigheid en bereikbaarheid
van voorzieningen (scholen, gezondheidszorg, winkels, etc.)
en werkgelegenheid. Maar het
heeft ook te maken met de verbondenheid met andere dorpen
en steden op korte afstand.
Leefbaarheid gaat over hoe aantrekkelijk en geschikt het is om
in het dorp te wonen. Daarbij
zijn
bevolkingssamenstelling,
omgevingskwaliteit en sociale
veiligheid van belang.
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Een belangrijke ontwikkeling
voor vitaliteit is de toegenomen
mobiliteit. Veel voorzieningen
zijn nu vanuit Aarlanderveen op
5 minuten afstand (met de auto)
aanwezig. Misschien niet zo
voor de hand liggend, maar ook
de opkomst van de elektrische
fiets en verbeterde fietsverbindingen, samen met de mogelijkheden van internet-winkelen,
veranderen de vitaliteit van een
dorp. Het lintdorp Meije bijvoorbeeld, heeft het moeilijker, dat
ligt verder dan 5 minuten van
veel voorzieningen af. Overigens behoort dat fraaie dorpje,
evenals Aarlanderveen, ook tot
de 13 Kroonjuwelen van de Provincie Zuid-Holland.
De gevolgen van die vooruitgang in mobiliteit zijn al lange
tijd in Aarlanderveen te merken.
Van naburige scholen, winkels
en verenigingen in Nieuwkoop,
Ter Aar en Alphen aan den Rijn
wordt gebruik gemaakt. Zelfs
over-en-weer, als het om verenigingen gaat.
Naast bovengenoemd onderzoek heeft Gedeputeerde Staten
een “Strategische Visie Vitale
dorpskernen Zuid-Holland” ontwikkeld. Daarin wordt gesteld
29
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Informatie van het Kroonjuweel
dat het voor de leefbaarheid en
vitaliteit van een dorp belangrijk
is om een ‘bovengemiddeld positieve bevolkingssamenstelling’
te hebben. Hiervoor dient de
meerderheid van de bevolking
tussen de 0 en 65 jaar oud te
zijn. Op 1 januari 2020 had Aarlanderveen ruim 80% van haar inwoners in die leeftijdsklasse. Die
norm halen we dus ruimschoots!
In het onderzoek van de Provincie Zuid-Holland wordt de
vitaliteit van Aarlanderveen gewaardeerd als gemiddeld en de
leefbaarheid als zeer goed!

Wanneer een acceptabele oplossing gevonden wordt voor voldoende betaalbare starterswoningen en zorgwoningen voor
ouderen in het dorp, dan scoren
we ongetwijfeld nóg beter.
Voor meer informatie:
Vrienden van het Kroonjuweel
Aarlanderveen,
kroonjuweel.aarlanderveen@
gmail.com

Onze eigen gemeente doet ook
onderzoek. In haar ‘Belevingspeiling 2018, Factsheet Aarlanderveen’ geeft de gemeente het
cijfer 7,9 voor ‘Leefbaarheid in
eigen woonbuurt’. De inwoners
van Aarlanderveen zelf geven
hiervoor een 8,6 !

TRACTOR-LOONBEDRIJF

L.A. VAN DOLDER
Takkenversnipperaar.
Onderhoud en maaien van sportvelden.
Handel in zwarte grond, zand en grind.
Dorpsstraat 96
2445 AP Aarlanderveen
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Tel.: 0172-57 1608
Mob.: 06-204 379 73

31

Het doorgeef stokje, Willem Waltman
Interview met Willem Waltman
Door Patricia de Sain-Innemee
Vertel eens iets over jezelf?
Ik ben 58 jaar geleden in Voorschoten geboren en van kinds af
aan ben ik al helemaal gek van
alles wat met molens te maken
heeft. In Voorschoten ben ik in
landelijk gebied geboren en daar
zag je een molen in de verte
staan. Toen ik wat groter werd

32

ging ik al snel met mijn zeven
jaar oudere broer mee die ook
molengek was. Zo spelenderwijs
heb ik van alles over de molen
meegekregen en ‘de tik van de
molen’ is nooit meer overgegaan. Als jochie wilde ik al molenaar worden, maar mijn pa zei
‘dat was armoe (vroeger was je
als molenaar een soort slaaf van
de boeren) en dat het een uitstervend beroep was’, dus ik kon
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beter een ander beroep kiezen.
Wat ben je toen gaan doen?
Omdat ik iets met molens wilde,
heb ik op de LTS voor timmeren
gekozen en zo kon ik molenmaker worden. Toen ik 17 was ben
ik bij de molenmaker in Rijnsaterwoude gaan werken (mijn broer
werkte daar al want die had dezelfde passie). Als molenaar ben
ik toen op vrijwillige basis met
een poldermolen in Rijnsburg
aan de slag gegaan.
Deze molen was toen eigendom
van het Hoogheemraadschap
van Rijnland. Die molen was niet
meer in bedrijf, maar het was
een sport om zoveel mogelijk
met de molen te doen, zodat het
gemaal zo min mogelijk hoefde
te malen. Het Hoogheemraadschap wist dus al hoe fanatiek ik
was en dat heeft mij later denk ik
wel geholpen.
Uit wat voor gezin kom je en
waarin lijk je op je ouders?
Naast mijn oudere broer heb ik
nog een zus van 8 jaar ouder.
Onze vader was loodgieter, hij
is in 2005 met 76 jaar overleden.
Onze moeder van 91 leeft nog.
Hoewel mijn vader dus in eerste
instantie het molenaarsvak niet
zo zag zitten, was hij later wel
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beretrots toen ik in Aarlanderveen molenaar werd. Hij heeft
hier de keuken nog gemaakt.
Het vakwerk heb ik wel van hem
meegekregen. Het ongeduld om
kennis over te brengen waarschijnlijk ook. Bij ons thuis was
het van ‘ik doe het 1x voor en
dan moet je het begrijpen’. Terwijl als ik met het vak bezig ben,
dan heb ik juist heel veel geduld.
Bijvoorbeeld dat gepriegel met
het kleine molentje, daarmee
heb ik in der loop der tijd wel geleerd dat het loont om de tijd er
voor te nemen.
Mijn moeder is een hele zorgzame vrouw en vond het maar
niets dat we hier met een klein
kind woonden bij al dat water. Ik
heb van haar wel het zorgzame,
maar niet zo het bezorgde meegekregen.
Hoe ben je in Aarlanderveen gekomen?
Met het dorp was ik al wel bekend want de molenviergang
is natuurlijk beroemd, zeker bij
molenliefhebbers. Toen ik 18 jaar
was heb ik hier mijn molenaarsexamen gehaald. Dat was op de
putmolen bij Johan zijn vader. Ik
weet het nog precies. Op 5 november 1981 kwam ik op de fiets
uit Voorschoten. Niet wetende
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dat ik hier 15 jaar later zou wonen.
Hoe ben je hier molenaar geworden?
In 1996 was er een molenaar vacature op deze molen ‘De ondermolen’ aan de Achtermiddenweg. Deze heet zo omdat het de
eerste is op de rij van drie. Deze
molen ligt het laagst in de polder en moet het peil in de gaten
houden en geeft voor deze drie
molens door wat nodig is. De
putmolen van Johan Slingerland
staat hier los van. Als we zien dat
zijn molen draait, dan weten wij
dat we ook aan de slag gaan.
Op 1 juni 25 jaar geleden ben ik
hier begonnen nadat de sollicitatie goed was verlopen. Waarschijnlijk heeft wel geholpen
dat het Hoogheemraadschap
Rijnland me wel kende en wist
hoe bezeten ik van het vak ben.
Linda en ik woonden toen net
een jaar samen in Voorschoten
en we zijn toen samen in de molen gekomen. In 2000 zijn we getrouwd en op 9 februari 2001 is
onze dochter Willemijn geboren.
Jouw jongensdroom is dus uitgekomen?
Ja zeker! Als ik het over zou mogen doen, zou ik het zo weer
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doen. Het mooie is de vrijheid,
de prachtige omgeving, het onvoorspelbare, want er blijft niets
zo veranderlijk als het weer. Het
weer bepaalt de agenda. Dat is
voor het gezin niet altijd makkelijk, want een verjaardag of uitje
sneuvelt nog wel eens of daar
gaan ze zonder mij heen, want
de molen gaat voor. We hebben
voor calamiteiten, bijzondere
gelegenheden en voor vakantie
(maximaal een week want langer kan ik de molen niet missen)
wel vier reservemolenaars die
ons dan vervangen.
Je hebt het doorgeefstokje van
Nico Kempenaar gekregen met
de vraag:
Hoe is het om op een molen te
wonen?
Voor mij is het heel normaal. Het
is natuurlijk mijn vak en ik zit dus
altijd in en op de molens. Van
de zomer hebben we vooral bij
deze molen veel onderhoudswerk gedaan. Wij vinden het
geweldig om hier te wonen. Het
is dat je naar een nadeel vraagt
want zo denken wij niet, maar
als ik iets moet noemen... Bij
zware storm en onweer ben ik
wel extra alert, want dan kan het
aardig spoken en hoewel er een
goede bliksemafleider opzit is
dat wel spannend. Dan beweegt
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de grond en schudt de molen,
maar zodra er een stormvoorspelling is, doen we alles qua
voorzorgsmaatregelen en gaat
de molen dubbel aan de ketting,
dus omwaaien gebeurt niet. Tja
en het is hier natuurlijk niet heel
voordelig stoken maar daar krijg
je wel voor terug dat je op een
fantastisch vrije historische plek
met prachtig uitzicht mag wonen.

en nu ben ik het weer helemaal
aan het opknappen. Ik heb er nu
ook een snijbonenmolen opgemaakt, dus ben er helemaal druk
mee en met de wind heb ik onze
hele snijbonenoogst gemaald en
dan ben ik zo blij als een kind. Als
ik over negen jaar met pensioen
ga blijft die hier staan als erfgoed voor Aarlanderveen. Dan
gaat die naar de stichting Molenviergang.

Nico is ook benieuwd hoever je
met het molentje van Piet van
der Lijn bent en of je al een opvolger op het oog hebt?
Over dit molentje kan ik wel een
halve Belangenaar vol schrijven dus voor nu maar de korte
versie. Het is een klein stellingmolentje dat achter Zuideinde
nummer 6 stond, want daar zat
vroeger molenmaker van der
Lijn in. Hij heeft deze molen in
1941 gemaakt en er zit zelfs een
houtdraaibankje en koffiemolen
in. Hij had ook de molentik, oftewel de passie voor molens en
heeft dit puur uit enthousiasme
gemaakt. Dertien jaar geleden
heb ik dit molentje al voor de
vorige eigenaar opgeknapt, dus
ik had er zeg maar al iets mee.
Toen afgelopen winter het huis
verkocht werd, heb ik het molentje hierheen kunnen halen

Met een opvolger hou ik me niet
bezig, dat mogen de collega’s
doen. De kunst zal zijn om het
los te laten, maar ik kijk straks
terug op 34 hele mooie jaren.
Molenaar wordt gezien als een
heel zwaar beroep, dus er is een
kans dat ik in plaats van met 67
al eerder met pensioen moet.
Dat had voor mij niet gehoeven,
want het zou nog veel langer
mogen duren. Zijn vrouw Linda
vult aan dat het zeker bij slecht
weer, echt wel heel zwaar is om
de hele dag en avond in de regen en wind met de molen bezig
te zijn, maar Willem kijkt alleen
maar heel blij.
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Waar kennen mensen je van anders dan Willem de Molenaar?
Dat weet ik niet want ik kom
niet zo veel op het dorp. Twee
jaar geleden zijn we wel bij de
35
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tentfeesten voor het optreden
van de Dijk geweest en als er
leuke artiesten zijn komen we
zeker weer. Ik denk dat Linda
in het dorp meer bekend is omdat onze dochter Willemijn hier
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vroeger op school zat.
Het is wel duidelijk dat jouw
grote passie molens is, maar
heb je ook nog andere hobby’s?
Nou 90% van mijn leven wordt
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wel door molens bepaald. Als
we al eens weg zijn vind ik het
ook weer leuk om molens te kijken, terwijl Linda het leuker zou
vinden om eens naar een stad te
gaan. Ik heb tijdens dit interview
beloofd dat we volgend jaar een
dagje naar Amsterdam gaan, dus
daar kom ik niet meer onderuit.
Maar ik ga liever zwemmen en
fietsen hier in de polder. Zwemmen doe ik veel in Nieuwkoop
en in de zomer hiervoor in de
tussenboezem (het water tussen de molens in).
Vroeger ging ik ook graag schaatsen, maar deze winter ging dat
voor het eerst wat minder, dus
daar ben ik maar mee gestopt.
Als jij burgemeester van Aarlanderveen wordt, waar zet je je
voor in?
Om zuinig op de molens te zijn.
De instandhouding van de molens is bij het Hoogheemraadschap en het enthousiaste bestuur van de molenstichting in
goede handen. De molens zijn
nationaal erfgoed en dat moet
zo blijven want het is wereldwijd
echt iets unieks, vooral omdat
het nog echt handmatig in werk
is. Dat is natuurlijk duurder, dan
alles wat overal computergestuurd is maar cultuur kost geld
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en het is zo bijzonder dat de
hele polder hier met windkracht
wordt bemaald.
Verder zou ik ervoor zorgen dat
we de mooie doorkijkjes in ons
dorp behouden en ‘supporten’
dat het open weidse karakter
behouden blijft, want molens en
bomen gaan niet samen.
Natuurlijk, net als iedereen zegt,
het dorpse karakter behouden
en zorgen dat de jeugd kan blijven, maar met beleid. Tot slot
zou ik zorgen dat er volgend jaar
weer oranje- en tentfeesten kunnen zijn en natuurlijk het mooie
ringsteken met de trekkers.
Waar ben je trots op/dankbaar
voor?
Dat ik toch molenaar ben geworden en op 33-jarige leeftijd mijn
jeugddroom heb waargemaakt.
Sinds 1996 is mijn hoofdberoep
Molenaar en ben ik voor 53% in
dienst van het Hoogheemraadschap Rijnland.
Daarnaast werk ik al 25 jaar als
molenmaker (bij Verbij in Hoogmade). Daardoor kan ik veel onderhoud aan de molen zelf doen
en ook van de andere molens.
Dit werk doe ik elke dag met
even veel plezier.
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Ook trots ben ik op mijn vrouw
en dochter want het is niet altijd
makkelijk voor ze als de molen,
oftewel ons onvoorspelbare
weer, de agenda bepaalt. Maar
we zijn allemaal heel dankbaar
dat we op deze prachtige plek
mogen wonen.

Aan wie geef je het stokje door
en met welke vraag?
Aan Steffy Molenaar (de vrouw
van Jochem). Hoe was het om
in coronatijd te trouwen en je eigen zaak te starten?

Ingezonden Berichten
Gezocht: winterstalling voor onze auto
Voor de winterperiode zijn we op zoek naar een overdekte stalling
voor onze cabriolet. Het betreft de periode voor medio november tot
april.
We komen graag met je in contact indien je een stallingsplek beschikbaar hebt of iemand kent die ons hieraan kan helpen.
Familie De Raaf
aikoderaaf@hotmail.nl
Goudenhand Thaispa massage
- Goede schouder-rug-nek massage tegen pijnklachten
- Ontspannend of spiergericht
- Relax enjoylife
Ma-vrij 18.00 - 21.00
Za-zo
10.00 - 21.00
Tel 06-40023876 of 0172-571527
Email: Jumnian1971@gmail.com
2445 AG 5. Aarlanderveen
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Johan en Rita Slingerland 40 jaar getrouwd

Johan en Rita Slingerland zijn 40 jaar getrouwd!
Reden om de molen te versieren.
Wat een mooie traditie en prachtig gezicht.
Johan en Rita, van harte gefeliciteerd en nog vele gelukkige jaren samen!
September 2021
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Woordzoeker
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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 60
				
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 0172-578995
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
Loon- en Verhuurbedrijf
L.L. van der Post & Zn. BV
Gereformeerde Kerk
Lex Verdonk
Familie de Pater
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Noordeinde 11C
Noordeinde 71
zijde Dr. van der Windhof
Kerkvaartsweg 57
Zuideinde 28
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Colofon
De Belangenaar is een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen
en wordt 11 keer per jaar thuis bezorgd bij elk lid van de Vereniging. Het lidmaatschap, inclusief stemrecht, kost 3 euro per persoon (boven de 18 jaar)
per jaar. U kunt lid worden door het lidmaatschap formulier aan te vragen
per e-mail bij penningmeester@bvaarlanderveen.nl
Wij stellen het op prijs als we gebruik kunnen maken van een jaarlijkse automatische incasso van uw bankrekening.
BESTUUR
Herman de Jong
Kees Vedder
Maries Koole		
B. Zonneveld		
Rob Groenestein		
- vacature -		
Frank van der Salm

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

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

Redactielid - Dokter v/d Windhof 6 - 572592
Redactielid - Zuideinde 2 - 0653224314
Redactielid - Hogedijk 4a - 0630135423
Opmaak - Pieter Pasmahof 3 - 0650126210
Distributie - Kerkvaartsweg 33 - 571282

E-mail - bestuur
Postadres:
bestuur@bvaarlanderveen.nl
Secretariaat B.V.A. /
wijkbeheer@bvaarlanderveen.nl
Redactie De Belangenaar
Email - Redactie
Dorpsstraat 53A,
redactie@bvaarlanderveen.nl
2445 AK Aarlanderveen
Bankrekening:
NL27RABO0101395221 t.n.v. Belangenvereniging Aarlanderveen
www.bvaarlanderveen.nl
De bestuursvergaderingen van de Belangenvereniging zijn altijd openbaar.
Wij vragen echter wel of u uw bezoek vooraf wilt melden bij het bestuur.
Kopij - Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten en/of aan te
passen en eventueel te weigeren. De Belangenvereniging Aarlanderveen en
de redactie zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden van de informatie in de Belangenaar.
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