
Een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen

De Belangenaar
Nieuws uit eigen dorp

November 2021



De Belangenvereniging komt voor ons op
Beatrix bij de Molenviergang

De burgemeester bij de Brandweer
En Sinterklaas duurt ook niet meer lang

Kerst en jubileumconcerten
Dankzij de Plankenridders is alles kits

Komt de “verlichte“ proeverijen route!
In Aarlanderveen gaat er weinig mis
Als je wilt kan je ook nog knutselen

Komt de Nierstichting even langs
Mag je je mening ook nog geven

Zo pakt iedereen zijn kans 
Worden de avonden eerder donker

Gaan de lampjes eerder aan
Loopt de eerste met een kerstboom

Ziet u hem thuis al naast u staan?



November 2021 3

In deze Belangenaar o.a.

Nieuws van de Speeltuin

Sint Maarten en 
Sinterklaas

Belangrijk om te lezen

Notulen jaar 
vergadering

De Plankenridders

Toneelvoorstelling 
Alles Kits

Dit wilt u niet missen

Verlichte 
Proeverijen

Even voorstellen

Hanny Broere ver-
sterkt het bestuur

Komt u ook?

Kerstconcert 
Castellumkoor

In het zonnetje gezet

Decoraties Brand-
weer vrijwilligers

U bent uitgenodigd

Jubileumconcert 
Danny Oosterman



4 November 2021



November 2021 5

Agenda

Verlichte Proeverijen
Meerdere data in november
Zie verderop deze Belangenaar

Alphen vitaal voor de jeugd
Elke woensdag middag. Check 
de Facebook pagina of er een 
activiteit is. Tijd 14.30 - 16.00 uur

Woensdag 1o november
Knutselmiddag bij de Speeltuin
Tijd 14.30 - 16.00 uur

Donderdag 11 november
Sint Maarten vertrek om 18.00 
uur bij de R.K. Kerk.

Vrijdag 19 november
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20.00 uur.
-
De club sirkelslag
Tijd 19.00 - 20.30 uur
Zolder van de Gereformeerde 
Kerk, Dorpsstraat 107

Zaterdag 20 november
Sinterklaas intocht
-
De Plankenridders met blijspel 
Alles Kits. Dorpshuis, zaal open 
19.30 uur

Vrijdag 26 en zaterdag 27 nov.
De Plankenridders met blijspel 
Alles Kits. Dorpshuis, zaal open 
19.30 uur

Zondag 28 november
Jubileumconcert Danny 
Oosterman, Petrus en Paulus-
kerk. Deuren open 14.00 uur

Vrijdag 3 december
“Samen Kokkerellen, Samen 
Smullen” in het Dorpshuis. 
Om 17.30 uur gezamenlijk eten.

Vrijdag 3 december
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 11 december
Kerstconcert Castellumkoor, 
Petrus en Pauluskerk. Deuren 
open 19.30 uur

Oud papier ophalen
Woensdag 10,24 november
Woensdag 8 december

Bestuursvergadering
Woensdag 17 november

Redactievergadering
Woensdag 24 november

De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 4 
december

Inleveren kopij uiterlijk 
maandag 22 november
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Griepprikken
De griepvaccins worden op 8 
november bij ons bezorgd. Pa-
tiënten die tot de risicogroep be-
horen hebben een uitnodiging 
ontvangen voor het spreekuur 
op dinsdagavond 9 november 
van 18.00 - 20.00 uur en op vrij-
dagmiddag 12 november van 
15.00 - 17.00 uur. 

In verband met de Coronamaat-
regelen geven we griepprikken 
op beide dagen wederom in 
de kerk van de Hervormde Ge-
meente Aarlanderveen, Dorps-
straat 38.

Welkom
We zijn verheugd u te kunnen 
meedelen dat wij twee nieuwe 

collega’s hebben verwelkomd 
om ons team te versterken. 

Montse de Bruin, een ervaren 
doktersassistente komt ons op 
de maandag-, dinsdag- en vrij-
dagochtend ondersteunen. 

Sanne van Kempen is de komen-
de twee jaar in opleiding om de 
kneepjes van het vak als dokters-
assistente bij ons te leren. 

Voor actuele informatie verwij-
zen wij naar onze website: 
www.huisartsenpraktijkaarlan-
derveen.nl

Bericht van uw huisarts

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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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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Notulen jaarvergadering 2021

Notulen jaarvergadering Belangenvereniging Aarlanderveen
27 september 2021

Aanwezig:
Bestuur Belangenvereniging Aarlanderveen
32 leden

1. Welkom
Voorzitter Herman de Jong 
opent de jaarvergadering en 
heet iedereen welkom.

2. Ingekomen stukken
Geen.

3. Verslag bestuur 2020
Korte uiteenzetting over de 
(voorlopige) afwending van de 
komst van windmolens in de pol-
ders rondom Aarlanderveen.
Wijkbeheer:
•	 Inbreng in activiteiten van 

Glasvezel Buitenaf
•	Organisatie	 en	 financiering		

beheer en onderhoud van de 
Muziektent

•	Plaatsing (tijdelijke) snelheids-
meter op Noordeinde.

•	Rotonde N231:
* Overleg met Provincie, ge-

meente Alphen en gemeen-
te Nieuwkoop.

* Big-bags liggen er nu om de 
grond voor te belasten.

* Nieuwkoops gedeelte van 
de Aarlanderveenseweg 
wordt	fietspad.

* Planning is om in het najaar 
te starten met de aanleg.

•	Monitoren van voortgang 
fietsbrug	 Aarkanaal	 (grond	 is	
aangekocht, procedures ge-
start, realisatie 2023)

•	 Inrichting van speelbos met 
speeltoestellen aan de van 
Damstraat met sponsoring 
door Fonds Alphen en Rotary 
club Alphen-Woubrugge.

•	Aanpassing Ziendeweg. Het 
onderzoek loopt nog. Er wor-
den drie opties onderzocht:
* Optie 1: Veiliger maken door 

aanpassing bebording of 
aanpassen	naar	‘fietsstraat’

* Optie 2: Afsluiten voor door-
gaand verkeer

* Optie	 3:	 Separaat	 fietspad	
aanleggen aan westzijde 
langs de Ziende

4. Wonen
•	 Er is een vacature in het be-

stuur voor de portefeuille wo-
nen.

•	 Er zijn verschillende factoren 
die woningbouw belemme-
ren.
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•	 Frequent overleg met ge-
meentelijke Projectleider Aar-
landerveen

•	 Monitoren van de toezegging 
van wethouder aan jeugd van 
Aarlanderveen

•	 Huidige aantal woningbouw-
plannen is 66 woningen. Alle 
plannen aangedragen door 
particulier initiatief. Door re-
gelgeving en bezwaarschrif-
ten is realisatie twijfelachtig.

•	 Conclusie van corresponden-
tie met “vrienden van het 
Kroonjuweel”: de BVA hand-
haaft de Dorpsvisie 2013.

•	 Zorgen over huisvesting van 
arbeidsmigranten

5. Verslag penningmeester en 
kascommissie
Kascommissie leden Peter Huite-
ma en Vivian Zevenhoven geven 
verslag van hun bevindingen:

“Op dinsdagavond 21 septem-
ber 2021 is de kascommissie op 
bezoek geweest bij de penning-
meester Maries Koole, in aanwe-
zigheid van Rob Groenestein (na-
mens het bestuur).

Ter voorbereiding zijn de beno-
digde stukken per email beschik-
baar gesteld. Naar aanleiding 
daarvan zijn door de commissie 
een aantal vragen gesteld en is 
een steekproef uit de administra-
tie genomen.

Tijdens de controlebespreking 
zijn de vragen naar behoren be-
antwoord en toegelicht en de 
gevraagde stukken uit de steek-
proef zijn ter inzage gegeven.

Onze conclusie was dat uit de 
administratie blijkt dat de pen-
ningmeester op een zorgvuldige 

Woningbouwplannen

Notulen jaarvergadering 2021

2021 2022 2023 2024 2025 Goed

Koop

Middel

duur

Duur Egw Mgw

1. Damveste 

(Geluidswalwoningen)

12 4 6 2 12

2. Dorpshart 8 4 4 4 4

3. Nieuwkoopseweg 5 3 3 3

4. Noordeinde 4 10 4 6 10

5. Noordeinde 11 

(Rozenkwekerij)

5 5 5

6. Noordeinde 13 1 1 1

7. Noordeinde 50 13 2 2 9 13

8. Sportvelden 11 11 11

9. Zuideinde 22 5 1 4 5

10. Zuideinde 32 en 34 2 1 1 2

Totaal 2 21 35 1 25 14 31 66 4
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manier de geldmiddelen van de 
vereniging heeft beheerd.

Tot slot heeft de kascommissie 
een aantal aanbevelingen gedaan 
die de penningmeester ter over-
weging mee zal nemen in het toe-
komstige beleid.

Als de vergadering verder geen 
vragen meer heeft stel ik namens 
de kascommissie de vergadering 
voor om de penningmeester de-
charge te verlenen voor zijn finan-
ciële beheer over het verenigings-
jaar 2020.”

Een van de leden stelt voor om 
de contributie te verhogen. Dit 
wordt voor volgend jaar op de 
agenda gezet.

6. Aanpassingen bestuur en ver-
kiezing
•	 Er wordt opgemerkt dat de 

te verkiezen personen voor 
de voorzittersrol van te voren 
bekend hadden moeten wor-
den gemaakt. 

•	 Bjorn van den Bosch wordt 
voorgesteld.

•	 Via stemming blijkt er geen 
bezwaar voor de overname 
van de voorzittersrol door 
Bjorn van den Bosch (una-
niem)

•	 Hanny Broere stelt zich voor.
•	 Afscheid Herman en Frank, 

nogmaals dank voor de enor-
me inzet.

Bestuurssamenstelling vanaf he-
den:
Bjorn van den Bosch: Voorzitter
Rob Groenenstein: IT, website 
en wijkbeheer
B. van Zonneveld:  Research
Kees Vedder: Secretaris
Maries Koole: Penningmeester
Hanny Broere: Algemeen, redac-
tieraad
Vacature: Woningbouw

7. Plannen en prioriteiten BVA 
2021/2022
•	Behouden vitaliteit Aarlander-

veen
•	Bouwen van 5 nieuwe wonin-

gen per jaar, waarvan 2 star-
terswoningen

•	Verkeersveiligheid:
* Dorpsstraat: handhaven 30 

km/hr
* Oversteek	 voor	 fietsers	

veiliger maken op kruising 
dorpsstraat provinciale weg

* Verbeteren van verkeers-
veiligheid	 voor	 fietsverkeer	
aan de Ziende

•	Verbeteren van verkeersvei-
ligheid	 voor	 fietsverkeer	 aan	
de Aarlanderveenseweg.

Notulen jaarvergadering 2021
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De BVA stopt haar activiteiten in-
zake reduceren geluid vliegver-
keer en aanleg Glasvezelkabel.

8. Rondvraag
•	De secretaris wordt attent ge-

maakt op de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen. Of 
en hoe dit van toepassing is 
wordt onderzocht.

•	Beide wijkagenten worden 
uitgenodigd voor de volgende 
jaarvergadering.

•	Korte uitleg over hoe star-
ters aan een woning kunnen 
komen in Aarlanderveen. Sa-

mengevat; door het beperkte 
aanbod moet er zelf worden 
aangepakt en moet er zelf ini-
tiatief worden genomen. Ge-
zamenlijke projecten hebben 
een grotere slagingskans

•	Er zijn wellicht mogelijkhe-
den voor woningbouw naast 
de school, aan de kant van 
de molen. Deze mogelijkheid 
wordt (nogmaals) aangekaart 
tijdens het komend overleg 
met de gemeente.

Notulen jaarvergadering 2021

In November wordt de auto-
matische incasso in gang gezet 
voor de contributie van 2021 van 
alle leden die daar toestemming 
voor hebben gegeven.

Er zijn ook leden die geen ge-
bruik maken van automatische 
incasso met betrekking tot de 
jaarlijkse contributie. Het wordt 
op prijs gesteld als deze leden 
dit geld overmaken naar NL-
27RABO0101395221 t.n.v. Belan-
genvereniging Aarlanderveen 
onder vermelding van contribu-
tie 2021. De kosten zijn 3 euro 

per persoon boven de 18 jaar.
 
Voor eventuele vragen hierover 
kunt u mij bereiken via de con-
tactgegevens in de colofon.
 
Maries Koole
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Kerstconcert Castellumkoor op 
zaterdag 11 december in de Hei-
lige Petrus en Pauluskerk

Komt allen tezamen – dat is het 
thema van het kerstconcert dat 
het Alphense Castellumkoor 
geeft op zaterdagavond 11 de-
cember in de Heilige Petrus en 
Pauluskerk aan het Noordeinde 
in Aarlanderveen. 

Na ruim anderhalf jaar van af-
stand, lockdowns en andere 
maatregelen wil het koor nu – 
nu het weer mag en kan – vooral 
verbinden en plezier brengen. 

Verbinden door bekende kerst-
liedjes te zingen die bij iedereen 
eigen herinneringen op zullen 
roepen. 

Maar ook plezier brengen door 
het uitvoeren van misschien wat 
minder bekende kerstliedjes en 
nummers in een prachtig nieuw 
arrangement van de dirigent/
pianist Max Smeets. Denk bij-
voorbeeld aan Amazing Grace 
dat in een wonderschoon jasje is 
gestoken.  

Het Castellumkoor bestaat uit 
40 zangers en zangeressen – 2 
komen er uit Aarlanderveen: 

Chris Hoogendoorn van het 
Zuideinde en Marion Bruijnen 
van het Noordeinde. 

Het concert begint om 20.00 
uur. De deuren zijn open vanaf 
19.30 uur. 

Kaarten kosten 5 euro per stuk. 
Er is een speciale bestelmogelijk-
heid voor inwoners van Aarlan-
derveen.

Maak het bedrag (aantal kaarten 
x 5 euro) over op rekeningnum-
mer: NL 55 RABO 0141985046 
ten name van Castellumkoor. 

Vermeld uw naam en adres in 
Aarlanderveen en de kaarten 
worden bij u thuis bezorgd. Voor 
late beslissers zijn er ook nog 
kaarten in de kerk voor aanvang 
van het concert beschikbaar.

Voor meer informatie: Marion 
Bruijnen – secretaris Castellum-
koor – Noordeinde 18 B – tel. 06-
45684245

Kerstconcert Castellumkoor
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         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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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
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Speeltuin Nieuws

Op woensdag 10 november is 
er weer een knutselmiddag in 
de speeltuin. We beginnen om 
14.30 uur en om 16.00 uur is het 
weer afgelopen. De kosten zijn 
€ 1,50 voor leden en € 2,00 voor 
niet leden. 

Daarnaast zijn er op donderdag 
11-11-21 Sint Maarten en zaterdag 
20-11-21 Sinterklaas activiteiten, 
meer info verderop in deze Be-
langenaar.

Wij hopen dat alle activiteiten 
i.v.m. Corona door kunnen gaan. 
Wij houden u op de hoogte. 

Wilt u lid worden van onze ver-
eniging of ons clubgebouw hu-

ren voor een feestje kijk dan 
eens op onze website www.
speeltuinaarlanderveen.nl, hier 
staat alles vermeld. Of volg ons 
via Facebook (stuur een vriend-
schapsverzoek naar Speeltuin 
Aarlanderveen), hier vindt u alle 
activiteiten van de vereniging.

Doet u uw boodschappen bij 
de Vomar en heeft u een Klant 
is Koning kaart dan kunt u ons 
sponsoren door uw kaart te kop-
pelen aan onze club via de code 
AAAA2021. Er zijn voor u geen 
kosten aan verbonden. Alvast 
bedankt!

Groetjes van het kinderactivitei-
ten team.

De Blijde Wereld winkel gaat stoppen

Onze winkel gaat helaas eind dit 
jaar sluiten. Daarom vanaf nu 
50% korting op bijna alles!
Kado-artikelen / sieraden / vazen 
/ potten etc.
Ook 50% korting op alle kerst ar-
tiekelen!!! (planten en planten-
bakjes geen korting)

Let op!
Kado bonnen kunt u inleveren 

t/m 31 december 2021.

Kom gerust eens kijken in onze 
ruime winkel.
 
Kado-shop De Blijde Wereld
Noordeinde 11c
2445XA Aarlanderveen
Tel: 0172-571909
Openingstijden:
Ma t/m Zat 09:00-17:00 uur
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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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Sint Maarten

Sint Maarten
Het is weer zover, 11 november is 
de dag dat wij weer gezellig Sint 
Maarten gaan lopen met zijn al-
len.

We verzamelen bij de R.k. kerk 
op het Noordeinde om 18.00 
uur. Kom allemaal met een vei-
ligheidshesje en blijf achter de 
muziek lopen. 

We hopen jullie allemaal te zien, 
tot dan!

Bestuur Speeltuinvereniging Aar-
landerveen

Nierstichting

De jaarlijkse Collecte van de Nier-
stichting die van 19-25 Septem-
ber werd gehouden heeft een 
bedrag opgeleverd van € 887,37.
Mocht u de collectant gemist 
hebben dan kunt u alsnog uw 
gift overmaken naar: 
NL 92 RABO  0383542510.

Gevers en collectanten hartelijk 
dank namens de Nierstichting.

Lenie Kempen
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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



November 2021 19

Intocht Sinterklaas 20 November

Lieve inwoners van Aarlanderveen,

Ook dit jaar zal Sinterklaas met zijn Pieten aanko-
men in ons mooie dorp. Door de coronamaatre-
gelen zal het ook net wat anders gaan dan vorige 
jaren. Helaas zal er dit jaar ook geen schoen gezet 
worden.

Wel komt Sinterklaas met zijn Pieten bij ons langs 
op  zaterdag 20 November. 
Groep 1 t/m groep 6, baby’s en peuters zijn van 
harte welkom. We starten bij het dorpshuis om 
10.00 uur. Helaas vanwege de maatregelen mag er 
in de gymzaal voor baby’s en peuters en kinderen 
tot groep 2, 1 ouder/verzorger per gezin mee naar 
binnen. Voor kinderen van groep 3 tot groep 6 is er 
geen ouder/verzorger toegestaan. 

Ook zouden wij van te voren graag weten wie er 
aanwezig zullen zijn. Dit kan worden  doorgegeven 
aan jeugdcommissie@speeltuinaarlanderveen.nl

Vermeld in de mail de naam van het kind, in welke 
groep ze zitten en wat de leeftijd is. Dit geldt ook 
voor baby’s en peuters, we ontvangen graag de 
naam en de leeftijd.
Niet opgegeven of geen lid van de Speeltuin?
Helaas geen mogelijkheid om binnen te komen. 

Wij horen dit graag voor woensdag 17 November. 
Tot 20 november!
PS, een QR check is verplicht bij de gymzaal.
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Op 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 en 
27 november staan in Aarlander-
veen de gevels van maar liefst 
45 boerenbedrijven, woonboer-
derijen, andere karakteristieke 
panden én molen De Morgen-
ster en de Molenviergang in 
de schijnwerpers. Veertien jaar 
ná de lichtroute in 2007 komt 
deze weer naar Aarlanderveen. 
Het thema is ‘meer weten over 
je eten’. Insteek van de route 
is dat bewoners en bezoekers 
gaan ontdekken dat je dagelijks 
eten ook van dichtbij komt, bij 
jou om de hoek. 

Dat dit ook het geval is wordt tus-
sen 11 en 27 november duidelijk, 
want op zo’n 20 adressen zijn er 
proeverijen op de boerderijen, 
vertellen boeren waarom en hoe 
ze boeren, wordt een school-
ontbijt op een boerenbedrijf, 
een aanschuifmaaltijd en een 
vroege vogelwandeling met ont-
bijt georganiseerd en is er een 
dialoogavond over ‘het voed-
sel van hier’. Ook gaat het over 
verduurzamen van je woning en 
is gemaal polder Nieuwkoop en 
ook molen 4 te bezoeken. Op 
plaatsen zijn er streekmarktjes, 
een winterfair, en ook de musea 
op de route zijn diverse avonden 
open.

Aanleiding 
Die 20 adressen bevinden zich 
in de gemeenten Nieuwkoop 
en Alphen aan den Rijn. Door 
deze twee gemeenten gaat de 
verlichte proeverijenroute. Aan-
leiding hiervoor was trouwens 
het 750-jarig bestaan van Nieuw-
koop vorig jaar. De meeste ac-
tiviteiten gingen vanwege Co-
rona niet door, een paar werden 
doorgeschoven waaronder deze 
lichtroute. De gemeente Alphen 
aan den Rijn sloot zich graag aan 
bij dit initiatief van de agrarische 
natuurvereniging De Hollandse 
Venen. Met als resultaat dat in 
totaal een kleine 120 locaties 
gedurende negen avonden fee-
eriek worden aangelicht. 

Route 
De route komt vanuit de Korte-
raarseweg op het Noordeinde 
Aarlanderveen in en gaat via het 
Zuideinde naar de Ziendeweg 
verder door naar de Lindenho-
vestraat en Kortsteekterweg. 
Ook is er een binnenroute be-
dacht. Die gaat over de Achter-
midden- en Kerkvaartsweg. De 
lichtroute wordt een heerlijke 
ontdekkingstocht over het plat-
teland. De Hollandse Venen 
wil u verrassen met (h)eerlijke 
producten uit de streek en met 
gastvrije ontmoetingen informe-

Verlichte proeverijenroute 2021
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ren over de ontwikkeling van het 
agrarisch erfgoed en dit gebied 
door de eeuwen heen. 

Programma 
Het totale programma staat on-
line, op www.verlichteproeverij-
en.nl. Ook de routekaart kunt u 
er vinden. Via https://www.face-
book.com/verlichteproeverijen 
en twitter - #VPRNk-AadR – zijn 
de nieuwste berichten te volgen. 
U bent vast benieuwd wat er in 
Aarlanderveen te doen is. Wel, 
hier komen ze, de activiteiten bij 
de deelnemers waar u diverse 
avonden welkom bent. Ook hun 
tijdelijk nummer staat voor het 
adres vermeld.

59. Noordeinde 18, Aarlander-
veen, fam. Tristan & Angela 
Zevenhoven. 12, 13, 19 en 20 no-
vember
Angela (interieuradviseur/illus-
trator) en Tristan (bouwkundig 
adviseur) hebben de woning 
uit 1877 zelf gerenoveerd. Met 
behoud van historische details 
is de gehele boerderijwoning 
voorzien van zeer goede isola-
tie, drievoudige beglazing en 
energiezuinige installaties voor 
verwarming, warm water en 
ventilatie. Tevens is de elektri-
sche	 installatie	 flexibel	 aange-
legd. Het tweetal geniet volop 

van de historische boerderij met 
het comfort van de 21e eeuw. 
Beiden vertellen graag hoe ze de 
renovatie hebben aangepakt en 
over de passie voor hun vak. Op 
genoemde avonden is om 19.30 
en 20.30 uur een rondleiding.

87. Achtermiddenweg 10, Aar-
landerveen, TaarTenTuin, fam. 
Anton van Domburg en Marisca 
Braam. 25, 26 en 27 november
De Kooi boerderij ligt vier meter 
onder NAP. Het was de eerste 
boerderij in deze drooggemaak-
te Nieuwkoopse polder. TaarT-
enTuin is van bijna alle markten 
thuis. Ze hebben een herberg, 
zorgboerderij en verhuren sfeer-
volle appartementen. In de 
boomgaard staan tenten inge-
richt in grootmoeders stijl met 
bedstee en kaarslicht. Op de bin-
nenplaats brandt de vuurkorf, is 
een zitje van strobalen, met war-
me plaids en gezelligheid. Op-
warmen kan in de herberg met 
warme choco met slagroom, 
goede	koffie,	thee	en	onder	an-
dere heerlijke apfelstrudel. Dag-
besteding Schaap Noot Mies 
brengt graag hun zelfgemaakte 
producten aan de man. Kom en 
laat u verrassen op deze unieke 
plek, op een steenworp afstand
van de Molenviergang, www.
taartentuin.nl.

Verlichte proeverijenroute 2021
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90. Achtermiddenweg 3, Aarlan-
derveen, De Vooruitgang, fam. 
Jaap en Margreet Verduijn. 11, 
12, 13, 18, 25, 26 en 27 november
In de ontvangstruimte van deze 
recreatieboerderij is doorlopend 
de dvd ‘De vier jaargetijden in 
de polder’ van de agrarische 
natuurvereniging De Wetering 
te zien. Leuk om even te bekij-
ken	 bij	 een	 kopje	 koffie	 of	 een	
zuiveldrankje van Friesland-
Campina. De roodbonte koeien 
worden hier met een melkrobot 
gemolken. Bezoekers zijn van 
harte welkom om dit van nabij 
te zien. Op andere momenten in 
het jaar kan men op De Vooruit-
gang terecht voor workshops en 
kinderpartijtjes, familiedagen, 
schoolexcursies, open boerde-
rijdagen, verjaardagen en jubilea 
tot ongeveer 100 personen. De 
buitenactiviteiten zijn met skel-
ters, traptrekkers, tafeltennis en 
kanovaren, www.boerderijde-
vooruitgang.nl.

91. Kerkvaartsweg 65, Aar-
landerveen, Wim en Cora’s 
Schaapsfarm, fam. W. Herrewijn
11, 12, 18, 19, 25 en 26 november
Marjan Vriezen stelt enkele van 
haar werken tentoon tijdens 
de verlichte proeverijenroute. 
Zij aquarelleert inmiddels ruim 
30 jaar en geeft 20 jaar cursus-

sen aan huis. Zij is autodidact 
en haar werk kenmerkt zich van 
figuratief	 naar	 abstraherend.	
Spiritualiteit speelt een grote 
rol, maar ook natuurlijke tafe-
relen, dieren en gebouwen zijn 
geliefde onderwerpen. Al eer-
der had ze een expositie op de 
Schaapsfarm. In ‘In de schuur’, 
die rolstoeltoegankelijk is, is kof-
fie	en	thee	te	verkrijgen.	Hier	la-
ten Wim en Cora zien hoe ruwe 
schaapswol wordt gekaard. Om 
19.15 en 20.30 uur kunnen kinde-
ren een wolschilderijtje maken. 
Deze multifunctionele ruimte is 
door het jaar heen beschikbaar 
voor vergaderingen, presenta-
ties, feestjes, jubilea, workshops 
enzovoorts, www.schaapsfarm.
nl. Wellicht ook handig om te 
weten, het echtpaar verkoopt 
op bestelling onbewerkte en 
gekaarde schapenwol, en lams-
vlees. En ‘Op Zolder’ verhuren zij 
een bed & breakfast.

D. Kerkvaartsweg 61, Aarlander-
veen, Putmolen / molen 4, fam. 
J. Slingerland
12, 19 en 26 november
De Putmolen, beter bekend als 
molen 4 van de unieke en enig 
werkende Molenviergang in de 
wereld is tijdens de lichtroute 
te bezichtigen. Op 1 oktober jl. 
opende prinses Beatrix in deze 

Verlichte proeverijenroute 2021
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molen het maalseizoen. Ook nu 
nemen molenaar Slingerland en 
zijn vrouw u mee door de molen. 
Ze vertellen u over het bijzon-
dere leven in en rond de molen, 
over wind en water, over de be-
tekenis van de standen van de 
wieken en nog veel meer.

Speciaal menu vanwege de ver-
lichte proeverijenroute. Ná re-
servering.
 
Alle avonden, richttijd tussen 
17.30 en 19.00 uur
Het Oude Rechthuis, Dorps-
straat 40, Aarlanderveen, fam. 
Vergeer
www.hetouderechthuis.nl
Dit 17e-eeuwse pand is gebouwd 
als herberg. Vanaf ongeveer 1670 
vergaderden hier het ambachts-
bestuur, de polderbesturen en 
ook het college van schout en 
schepenen die rechtspraken. 
Het pand kreeg daarom de naam 
‘Rechthuis’. Toen Aarlanderveen 
een gemeentehuis kreeg, kwam 
de naam ‘Oude Rechthuis’ in 
zwang. In het gebouw aan de 
linkerkant stond de waag, waar-
op de dorpelingen hun kaas, vee 
en graan konden laten  wegen. 
De vierde generatie in de vrou-
welijke lijn, via familie Van den 
Berg, bestiert nu deze horecage-
legenheid, vlakbij de toeristische 

molenroute met de enige nog 
werkende Molenviergang ter 
wereld. Het huidige Rechthuis 
bestaat uit een sfeervol café met 
origineel bruin cafébiljart, een 
feestzaal en een slijterij. Reser-
veren via: 0172 571 309.

VROEGE VOGELWANDELING 
MET ONTBIJT 27 NOVEMBER
Genieten van het ochtendglo-
ren, van de Molenviergang en 
een heerlijk ontbijt in ‘In de 
Schuur’. De wandelaars lopen 
met molenaar Johan Slingerland 
een polder- en molenwande-
ling met aansluitend een ontbijt 
met eerlijke producten bij Cora 
en Wim Herrewijn. Onderweg 
hoort u over de Molenviergang 
en bezoekt u na het ontbijt de 
Putmolen, ook wel bekend als 
molen 4. 

Nadere informatie is te vinden 
op www.verlichteproeverijen.nl 
of te verkrijgen via info@verlich-
teproeverijen.nl of telefonisch 
via  0630013037.

Verzamelen:
vanaf 07.30 uur, start wandeling: 
08.00 uur
Locatie:
Putmolen, Kerkvaartsweg 61, 
Aarlanderveen

Verlichte proeverijenroute 2021
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De dingen goed regelen voor wanneer u dat zelf  

niet meer kunt: een testament kan u en uw  

naasten veel zorg en ellende besparen. Doorgaans  

treedt het pas in werking na uw overlijden, maar  

wat als u door ziekte of een ongeluk niet meer  

in staat bent om zelf te handelen? Wist u dat u  

voor die situatie ook een levenstestament kunt  

opstellen? Wie dan leeft, dan zorgt? Kroes en  

Partners denkt van niet!

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

testament?
Wij zorgen
dat het
bij u leeft



November 2021 25

WELKOM
SINT

MAARTEN
Plaatst u deze bij uw voordeur of achter uw raam zodat de kinderen 
weten met Sint Maarten op 11 november dat ze welkom zijn om bij u 
aan te bellen.
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Door Samenwerking Sterk uit 
Aarlanderveen is een levendige 
vereniging die is opgericht in 
1927. Inmiddels bestaat de ver-
eniging dus ook al 94 jaar. Wat 
uniek is… Het fanfareorkest 
staat al 41 jaar onder leiding van 
dorpsgenoot maar ook topdiri-
gent Danny Oosterman! Hij zal 
het zelf niet zeggen maar in de 
HaFaBra1 wereld is Danny een 
zeer bekende en graag geziene 
persoonlijkheid.

Op 28 november 2021 geeft het 
fanfareorkest van DSS o.l.v. Dan-
ny Oosterman een concert met 
een fantastisch programma ter 
ere van het jubileum van Danny 
maar ook ter ere van het feno-
meen Fanfareorkest in alle fa-
cetten die dit fenomeen kent. 
Tijdens dit concert zal de pre-mi-
ère zijn van ‘A Ruby Fantasy’. Dit 
werk is speciaal geschreven voor 
dit 40-jarig jubileum door Rob 
Goorhuis. Verder zijn we ook heel 

blij met de medewerking van de 
solisten  sopraan Judith Weus-
ten en Trompettist Thomas Piet. 
Het concert vindt plaats in de Pe-
trus en Pauluskerk, Noordeinde 
24 in Aarlanderveen. De deuren 
gaan om 14.00 uur open en het 
concert zal om 14.30 uur begin-
nen. Toegang is gratis. We zullen 
ons aan de dan geldende COVID-
maatregelen houden.

Hou onze berichten op social 
media in de gaten. Dan komt u 
steeds iets meer te weten over 
het programma en onze solis-
ten. 

We begroeten u graag op 28 no-
vember 2021!

1 HaFaBra is een uitdrukking die 
wordt gebruikt als verzamelnaam 
voor de verschillende typen blaas-
orkesten. HaFaBra is een samen-
voeging van harmonie, fanfare en 
brassband.

Jubileumconcert Danny Oosterman

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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Hallo Aarlanderveen, 

Mijn naam is Hanny Broere. 
Sinds juni draai ik mee in onze 
belangenvereniging. Ik woon 
samen met mijn man en twee 
kinderen van 20 en 17 aan de Ho-
gedijk 12. Daar wonen we sinds 
2015. Voor die tijd hebben we 
16 jaar in Nieuwkoop gewoond 
en oorspronkelijk komen we uit 
Zeeland (Zeeuws-Vlaanderen). 

Ik werk als communicatie advi-
seur bij het pensioenfonds van 
IBM in Amstelveen. Verder houd 
ik van zingen, lekker bezig zijn in 
mijn moestuin en van wandelen. 
Meestal gewoon in de omgeving 
van Aarlanderveen. 

In de BVA ben ik nu de contact-
persoon voor de Belangenaar 
en een soort manusje van alles. 
Ik vind het leuk om nieuwe din-
gen op te pakken en je ontmoet 
zo een heleboel nieuwe mensen. 

Zo leer ik het dorp steeds beter 
kennen en kan ik een steentje 
bijdragen.  Dus tot ziens in ons 
mooie Aarlanderveen!

Even voorstellen: Hanny Broere

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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Verslag Korpsavond 2021, Brand-
weer Aarlanderveen.

(het Oude Rechthuis in Aarlan-
derveen, 1 oktober jl.)

Er zijn natuurlijk veel verschillen 
te benoemen tussen het aanpak-
ken van een grootschalige crisis 
door onze overheid en het aan-
pakken van incidenten door ons 
als brandweer. Echter werd er in 
de inmiddels beroemde speech 
van Hans Zuidijk (Algemeen di-

recteur / regionaal commandant 
Veiligheidsregio Hollands Mid-
den) ook gewezen op de over-
eenkomsten. Werd er immers 
niet regelmatig door de over-
heid in brandweer termen ge-
sproken? Corona-vuurhaarden, 
brandjes-blussen etc? 

Ook zal de uitspraak “met 50% 
van de informatie 100% van de 
beslissingen nemen” niet onbe-
kend in de oren klinken voor de 
leidinggevende bij een brand-

Nieuws van onze Brandweer
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weer incident. Ik doe de speech 
nu te weinig eer aan, maar de 
aanwezigen zullen zich herken-
nen in het feit dat er ademloos 
geluisterd werd. 

Inhoudelijk ging de speech ech-
ter ook ergens anders over. Het 
was vooral een dankwoord. 
Ten eerste een blijk van waar-
dering aan de partners van de 
brandweer-vrijwilligers, die ook 
in het holst van de nacht wakker 
worden van de pieper en hun 
best doen om hun partner te 
begeleiden in zijn of haar haast 
om naar de kazerne te snellen. 
Alvast even de deur van het 
slot, sleutels aanreiken, schoe-
nen klaarzetten, en een appel-
tje meegeven. Het lijken kleine 
dingen, maar als elke seconde 
telt worden dat automatisch be-
langrijke acties voor de mensen 
die (dringend) onze hulp nodig 
hebben.

Ten tweede werden onze jubila-
rissen en collega’s die de afgelo-
pen tijd een diploma hebben be-
haald in het zonnetje gezet. Dit 
werd al kracht bij gezet door de 
aanwezigheid van Hans Zuidijk 
en afgevaardigden van brand-
weer Hollands Midden, maar 
nog eens extra door de aan-

wezigheid van burgemeester 
Spies. Zij nam uitgebreid de tijd 
om onze volgende collega’s een 
voor een naar voren te roepen 
en waar van toepassing te deco-
reren. 

Nico Groen in ’t Woud 
30 jarig brandweer jubileum en 
vrijwilligersmedaille openbare 
orde en veiligheid

Martin van der Vis  
25 jarig brandweer jubileum en 
vrijwilligersmedaille openbare 
orde en veiligheid

Almamia Gitzels  
10 jaar vrijwilligersmedaille 
openbare orde en veiligheid

Tristan Zevenhoven  
Geslaagd voor opleiding tot be-
velvoerder

Vincent Hoekveld  
Geslaagd voor opleiding Man-
schap A

En ten derde een welgemeend 
dankwoord aan alle vrijwilligers 
van ons korps.

We willen burgemeester Spies 
danken voor haar aanwezigheid 
en mooie woorden. ’s Middags 

Nieuws van onze Brandweer



30 November 2021



November 2021 31

mocht zij nog prinses Beatrix 
ontvangen bij de Molenviergang 
van Aarlanderveen en ’s avonds 
stond zij al weer tussen de vrij-
willigers van de brandweer. Best 
even schakelen! 

Ik denk dat ik namens mijn col-
lega’s spreek als ik zeg dat wij 
vrijwilliger zijn geworden om u, 
onze dorpsgenoot, snel hulp te 
kunnen bieden mocht dat een 
keer onverhoopt nodig zijn. Ook 
zonder korpsavonden als deze 
zullen we dat natuurlijk blijven 
doen. 

Echter is onze dank groot aan 
Hans Zuidijk, Burgemeester 
Spies en de andere aanwezigen. 
Uit het feit dat zij tijd vrijma-
ken in hun drukke agenda’s om 
naar ons mooie Aarlanderveen 
te komen, blijkt een hoop waar-
dering. Dit voelen wij zeker als 
ruggesteun om ons brandweer 

werk te blijven doen. Ook onze 
dank aan het Oude Rechthuis, 
voor het houden van deze avond 
en het verzorgen van een fantas-
tisch	buffet	na	afloop	van	het	of-
ficiële	gedeelte.	

Dit was voor ons een bijzondere 
avond, ook omdat wij na lange 
tijd weer bijeen mochten komen 
voor een korpsavond. We wen-
sen u dan ook veel gezellige, 
gezamenlijke en veilige avonden 
toe de komende wintermaan-
den. 

Brandweer korps Aarlanderveen

Nieuws van onze Brandweer

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
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Wordt vervolgd………. zo ein-
digde het laatste berichtje in de 
Belangenaar over de toneeluit-
voeringen van De Plankenrid-
ders.

We hebben besloten om het 
toch te gaan doen. 

Op 20, 26 en 27 november spe-
len wij het avondvullende blij-
spel Alles Kits in het Dorpshuis 
van Aarlanderveen en op 15 ja-
nuari 2022 in Theater Kaleidos-
koop te Nieuwkoop. Helaas zal 
er wel rekening gehouden wor-
den met de dan op dat moment 
geldende Coronamaatregelen, 
zoals het controleren van een 
geldig QR-code bij de ingang en 
het is noodzakelijk, dat u uw toe-
gangskaarten vooraf reserveert. 
Dit kunt u doen via  www.deplan-
kenridders.nl klik op contact of 
telefonisch bij Karin Verdonk via 
06-34925735.

Het is een hilarische blijspel. De 
dames gaan de bloemetjes bui-
ten zetten en de mannen komen 
in allerlei moeilijke, lachwekken-
de situaties terecht. Hoe zal dit 
alles verlopen? 

De voorstelling begint om 20.00 
uur (zaal open van 19.30 uur tot 
24.00 uur). Entree is € 8,00. Na 
afloop	 zal	 ook	 de	 verloting	 ge-
houden worden.

We hebben er weer zin in om u 
te verwelkomen na een jaar af-
wezigheid! Kijk voor het laatste 
nieuws op onze website www.
deplankenridders.nl

Toneelvoorstelling Alles Kits

Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl
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Prinses Beatrix bezoekt de Mo-
lenviergang en de kinderen van 
De Viergang waren erbij

Op vrijdag 1 oktober jl. bracht 
Prinses Beatrix een bezoek aan 
de gerestaureerde Putmolen 
in Aarlanderveen, zij opende 
tijdens het bezoek het nieuwe 
maalseizoen.

Het was niet de eerste keer dat 
de prinses een bezoek aan de 
Molenviergang	 aflegde,	 ook	 in	
1977 bezocht zij de molen. En 
net als in 1977 waren de kinderen 
van De Viergang aanwezig.

Het was een grote verrassing 
voor de kinderen en het team 
van De Viergang, dinsdag 28 sep-
tember hoorden zij pas dat de 
prinses Aarlanderveen zou gaan 
bezoeken. 

In groep 1-2-3 ontstond er al snel 
een gesprek, wie is de prinses? 
Wat zou ze komen doen? maar 
ook: Hoe komt ze dan hier? Met 
het	 vliegtuig?	 Op	 de	 fiets?	 Met	
de auto? En rijdt ze zelf? 

Prinses Beatrix bezoekt de Molenviergang
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Duke uit groep 4-5-6 was ontzet-
tend trots want Prinses Beatrix 
zou bij hem in Het Oude Recht-
huis haar bezoek starten.

Met vlaggen, en helaas ook pa-
raplu’s, werd de prinses ontvan-
gen bij de molen. 

Hessel uit groep 5 had een zeer 
belangrijke taak, hij mocht de 
prinses bloemen overhandigen. 
Super spannend, en wat deed hij 
het goed! 

Een bijzonder moment om mee 
te mogen maken als school.

Prinses Beatrix bezoekt de Molenviergang
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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 Marga van Har-
ten
Door Patricia de Sain-Innemee

Vertel eens iets over jezelf?
Ik ben 31 jaar jong geboren in 
Hilversum, opgegroeid in Loos-
drecht en heb daar tot mijn 7e  
gewoond. Toen zijn we hierheen 
verhuisd. Na bijna tien jaar weg 

te zijn geweest wonen we nu 
weer met veel plezier in Aarlan-
derveen. We, dat is man Martijn 
met wie ik 10 jaar getrouwd ben 
en onze drie kinderen. Niels van 
5 jaar, Ruben is 3 en Erik van 8 
maanden. Die laatste is echt een 
cadeautje want hij lacht alleen 
maar en is zo makkelijk.

Het doorgeef stokje, 
Marga van Harten-Schoenmaker
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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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Hoe heb je Martijn ontmoet?
In de kroeg de Vlinder in Ter Aar 
is het begonnen. Daarvoor had-
den we elkaar al een keer op een 
KPJ tentfeest ontmoet. Mar-
tijn komt uit Nieuwveen en het 
klikte goed. We kwamen elkaar 
vaak op de feesten tegen en dan 
zoek je elkaar weer op en zo is 
het gegaan. Ik was nog heel jong 
en onbezonnen en zat nog op 
school. Het leven was een groot 
feest. Martijn werkte toen al en 
als ik hem dan op de trekker zag, 
ging ik meerijden en was het he-
lemaal leuk. Inmiddels rij ik ook 
weer geregeld op de trekker en 
op en rond de zaak, dat past he-
lemaal bij mij. 

Waar kennen mensen je van?
Ik heb hier natuurlijk vroeger op 
de lagere school gezeten, en we 
deden altijd mee met de kleed-
jesmarkt, stormbaan, playbac-
ken met Koninginnedag en zelf 
nog een keer meegedaan met 
de optocht. Het thema was toe-
komst en toen zijn ik en Lianne 
verkleed gegaan als Maxima 
en Willem-Alexander. Ik in een 
oude trouwjurk en Lianne in 
pak. Paard en wagen (koets) ge-
regeld en zijn we 2e geworden. 
Vanaf mijn 12e heb ik ook mee-
gedaan met ringsteken en later 
natuurlijk naar de tentfeesten en 

nu misschien van de kroeg. Wij 
moesten op de Majorette in het 
dorp (met lichte tegenzin heb ik 
dat een jaar volgehouden) daar-
na ben ik op turnen gegaan en 
op de scouting (in Nieuwkoop), 
dat vond ik veel leuker. Vanaf 
kinds af aan waren we ook al ac-
tief in de Kerk waar we ook echt 
een plekje in de gemeente heb-
ben, maar waarschijnlijk kennen 
de meeste mensen mij via mijn 
ouders Sjaak en Adrie Schoen-
maker. 

Uit wat voor gezin kom je? 
Ik kom uit een gezin met 4 mei-
den. Samen met mijn tweeling-
zus zijn wij de middelste, dus we 
hebben nog een ouder en jonger 
zusje. Onze ouders zijn alle twee 
agrariër en zijn hierheen geko-
men om het boerenbedrijf voort 
te zetten. In Oud Loosdrecht 
hadden ze 25 koeien en ze wil-
den uitbreiden dus toen zijn 
ze op zoek gegaan naar meer 
ruimte. Oorspronkelijk wilden ze 
graag naar Drenthe maar daar 
misten ze een beetje het ‘dorps-
gevoel’. Toen ze dit stuk land 
in Aarlanderveen hadden ge-
zien wilde mijn vader hier eerst 
niet heen want het land was zo 
slecht, maar uiteindelijk is dit het 
toch geworden. Met name van-
wege het sociale dorpsgevoel 

Het doorgeef stokje, 
Marga van Harten-Schoenmaker
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en met het land is het ook goed 
gekomen. 

Waarin lijk je op je ouders?
De ‘eigenwijsheid’ en goed we-
ten wat je wil, dat heb ik van 
mijn vader. Het sociale van al-
lebei. Hetzelfde geldt voor het 
klaar staan voor mensen en hou-
den van gezelligheid. Iedereen is 
welkom. Dat heb ik echt van huis 
uit meegekregen. Er is altijd plek 
voor iedereen. Verder heb ik ge-
leerd om hard te werken, dat 
krijg je vanzelf mee en daarnaast 
ook tijd maken voor gezelligheid 
en voor je kinderen.

Hoe is het om één van een twee-
ling te zijn?
Leuk, maar ook niet altijd. Geluk-
kig had mijn moeder een goe-
de visie over de verdeling van 
vriendjes, dat we als het even 
kon niet bij elkaar in de klas za-
ten enz. Hierdoor kregen we al-
lebei de kans om ons afzonderlijk 
van elkaar te ontwikkelen. Anita 
en ik lijken totaal niet op elkaar, 
niet qua uiterlijk en ook niet qua 
karakter.  Hierdoor was er in het 
dorp nog weleens verwarring of 
we wel echt tweeling waren. Ik 
herinner me nog wel een keer 
het tentfeest hier bij de voetbal 
dat ik toch echt terug naar huis 
moest om m’n ID te gaan halen 

omdat ze niet geloofden dat we 
tweeling waren. Uiteindelijk zijn 
we toch in dezelfde vrienden-
groep beland hier in het dorp en 
is	het	super	fijn	om	zo’n	zus	ook	
als vriendin te hebben. 

Steffy heeft het doorgeefstokje 
aan jou gegeven met de vraag 
hoe het bevalt om weer terug te 
zijn in Aarlanderveen?
Ik ben 9 jaar weggeweest van 
mijn 21e tot bijna 30e  omdat 
Martijn en ik gingen samenwo-
nen. Hij had al een huisje in Ter 
Aar wat we samen helemaal op-
geknapt hebben. Toen Martijn 
in het loonwerkbedrijf van zijn 
ouders ging en we over de toe-
komst na gingen denken wilden 
we graag meer ruimte. We wa-
ren van vroeger ruimte gewend, 
dus daar gingen we weer naar 
op zoek. Maar of wat we wilden 
was er niet of het was niet te 
betalen. Toen kwam mijn pa of 
we hier niet de boerderijwoning 
wilden kopen en na overleg met 
de familie hebben we dat toen 
gedaan. Mijn ouders zijn toen 
naar het zomerhuis hiernaast 
verhuisd.	 Het	 is	 echt	 super	 fijn	
zo. Wij zorgen bijvoorbeeld voor 
de beesten als mijn ouders met 
vakantie gaan en als wij naar de 
kroeg gaan, gooien we de baby-
foon bij mijn ouders af, dus het is 

Het doorgeef stokje, 
Marga van Harten-Schoenmaker
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een echte win-winsituatie. Ove-
rigens krijgen we vaak de vraag 
of we dan ook het melkveebe-
drijf over gaan nemen, maar wij 
blijven ons lekker bezig houden 
met het loonbedrijf dat is al druk 
genoeg naast een gezin. 

Daarnaast zijn we druk bezig het 
huis op te knappen en naar onze 
smaak in te richten zodat het nu 
echt voelt als ons huis. Na de eer-
ste winter hebben we gelijk een 
nieuwe cv gekocht. Toen mijn 
ouders hier in 1997 kwamen wo-
nen kochten zij een nieuwe cv, 
dus die was wel echt aan vervan-
ging toe. We zijn stukje bij beetje 
binnen de mogelijkheden lekker 
aan het opknappen en vinden 
het heerlijk om hier te wonen. 
Vanaf dag 1 is het weer helemaal 
thuis, de kinderen voelen zich 
prettig,	 de	 school	 is	 fijn	 en	 de	
kids hadden gelijk vriendjes en 
hebben lekker de ruimte om te 
spelen en niemand kijkt hier gek 
op als ze met vieze kleren thuis 
komen. Ook voor mij is het een 
veel betere werk-prive balans.

Hoe zorg jij voor een goede ba-
lans?
Na de geboorte van de jongste 
ben ik gestopt met werken in 
een bloemenzaak (dat heb ik 9 
jaar gedaan). Nu werk ik bij Mar-

tijn en zit ik weer geregeld op 
de trekker. Ik vind het heerlijk 
om buiten te werken met mijn 
handen. De kinderen kunnen als 
ik hier op het erf werk gewoon 
mee,	dus	dat	is	een	fijne	balans.	
Het is nog niet heel rustig, maar 
wel	veel	flexibeler.	Zoals	nu	met	
de schoolvakantie hoef je niet 
van alles te regelen voor op-
vang, maar ben ik overdag meer 
met de kinderen bezig en doe ik 
’s avonds bijvoorbeeld de admi-
nistratie. Ik zoek nog wel naar 
mijn eigen ding in het bedrijf, 
want ben niet zo van braaf ach-
ter iemand aan lopen, maar zoek 
mijn eigen uitdaging en verant-
woordelijkheid. 

Redactie: Vervolgens laat Marga 
enthousiast foto’s zien en vertelt 
waar zij zich met het loonwerkers-
bedrijf in hebben gespecialiseerd 
en hoe ze aan opdrachten komen, 
dus ik zie haar zo de marketing en 
verkoop gaan doen….

Wat voor ideeën heb jij als je 
burgemeester van Aarlander-
veen wordt? 
Ik zou de provinciale weg open-
gooien voor trekkers en verder 
vooral de kroeg behouden en 
meer woningen voor jongeren, 
zodat de jongeren hier kunnen 
blijven wonen. Er wordt hier 

Het doorgeef stokje, 
Marga van Harten-Schoenmaker
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veel georganiseerd en dat zou 
ik zeker stimuleren. We doen 
het hier echt samen met elkaar 
en ik zou me ervoor inzetten om 
dat zo te houden. Je hoeft trou-
wens geen burgemeester te zijn 
om je voor het dorp in te zetten. 
Het mooie van Aarlanderveen is 
dat bijna iedereen zich wel op 
de een of andere manier inzet. 
Bijvoorbeeld jij voor de Belan-
genaar, anderen weer voor de 
Oranje-, schaats-, voetbal-, mo-
len- of andere vereniging. Ik vind 
het belangrijk om me vanuit de 
hervormde kerk voor het dorp 
en de gemeente in te zetten.

Waar ben je trots op/dankbaar 
voor?
Ik ben heel dankbaar dat het me 
gegund is dat ik hier met ons 
gezin mag wonen. We moeten 
er hard voor werken. Het wordt 
natuurlijk niet gegeven want het 
moet voor allemaal eerlijk zijn, 
maar wel door de hele familie 
gegund. Ik hou van het dorp en 
deze plek. We hebben hier een 
fantastisch uitzicht en ben heel 
blij dat ik weer terug ben en vind 
het ook heerlijk voor de kinde-
ren. We hebben allemaal een 
beetje dezelfde cultuur, lekker 
buiten spelen en niet moeilijk 
doen. 

Verder ben ik trots op mijn gezin, 
de kinderen en Martijn natuurlijk 
ook. Knap hoe die het allemaal 
doet. Lange dagen en hard wer-
ken maar met plezier en maakt 
ook tijd voor ons. Hoewel de 
kinderen toch liever met mama 
gaan zwemmen

En vroeger was ik heel trots op 
de prijzen die ik heb gewonnen 
met ringsteken, met onze buur-
man Henk.

Heb je nog een leuke anekdote?
Martijn vertelt dat ze heel goed 
de	 sloot	 in	 kan	 fietsen…	 maar	
Marga gaat hier verder niet op 
in. Waarschijnlijk heeft het iets 
met een feest te maken…

Aan wie geef je het stokje door 
en met welke vraag? 
Aan Angela van Rijn van ‘Liefz’ 
kaartontwerp. Zij woont aan het 
Noordeinde en maakt ontzet-
tend leuke kaartjes. Zij heeft ook 
voor ons het geboortekaartje 
van de jongste ontworpen. Ik wil 
haar vragen hoe ze er toe is ge-
komen om kaarten te gaan ont-
werpen. Waar haal je de inspi-
ratie vandaan en sinds wanneer 
doe je dit?

Het doorgeef stokje, 
Marga van Harten-Schoenmaker
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Waar ergert u zich aan? Wat 
gaat er qua politiek goed, wat 
kan er beter? Denk je mee?
Aarlanderveen staat op de po-
litieke agenda en dat willen we 
graag zo houden! Er komen als 
het aan de CDA fractie Alphen 
aan den Rijn ligt geen windmo-
lens in Aarlanderveen en dat is 
nu ook een collegebesluit.  

Daarnaast is er volop ingezet 
op het vinden van plekken voor 
woningbouw, zonder dat dit 
ten koste gaat van de mooie 
doorkijkjes of ons unieke dorps-
gezicht. Ook veiligheid en voor-
komen van parkeeroverlast zijn 
zaken die de aandacht krijgen en 
als het aan het CDA ligt kunnen 
trekkers straks gewoon weer 
over de grote weg rechtdoor 
naar Nieuwkoop.

Maar wat vindt u belangrijk? 
Waar maak jij je druk over?
Net als in de rest van ons land, is 

ook in ons dorp de woningnood 
een hot item. We zijn als Aar-
landerveners nog wel eens ver-
deeld over zaken, maar we zijn 
het er (bijna) allemaal wel over 
eens dat er gebouwd moet wor-
den om ook de volgende gene-
ratie een plekje in ons prachtige 
dorp te kunnen geven en zo het 
dorp ook levendig te houden. 
Het CDA zou ook graag nieuwe 
woningen zien in Aarlanderveen. 
Maar dit kunnen we niet realise-
ren zonder de steun van onze 
inwoners! Waar vindt u het wel 
oké, waar niet? En onder welke 
voorwaarden? Wat zijn andere 
zaken die om aandacht vragen?

Wij zijn erg benieuwd naar jullie 
mening dus mail of bel ons!
Wie zijn wij?
Mijn naam is Cheryl Oosterman-
Neuhuijs. Ik woon sinds 2003 
in Aarlanderveen, Noordeinde 
nummer 64, naast Horeca Hoe-
ve Oosterman. In Aarlander-

Denkt u mee?

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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veen ben ik altijd vooral actief 
geweest binnen DSS, als muzi-
kant en als docent. Vanaf begin 
december zal ik plaatsnemen in 
de commissie Sociaal Domein 
bij de gemeente Alphen aan den 
Rijn en voor de aankomende ge-
meenteraadsverkiezingen sta ik 
als nummer 5 op de kieslijst van 
het CDA. Op maandag t/m don-
derdag ben ik werkzaam op de 
Europese School in Den Haag, 
maar op vrijdag, zaterdag en 
zondag ben ik meestal in Aarlan-

derveen te vinden, thuis of in de 
Horeca Hoeve. Wanneer je eens 
met me van gedachten wilt wis-
selen over de toekomst van Aar-
landerveen of zaken die spelen 
in het sociale domein, ben je van 
harte welkom voor een kop kof-
fie	en	een	praatje!	

Tel.nr. 06-53517097 
Mail: cdacheryl.aarlanderveen@
gmail.com

Cheryl Oosterman

Denkt u mee?
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Mijn naam is Patricia de Sain-
Innemee, bestuurslid van het 
CDA Alphen aan den Rijn en heel 
blij om in Aarlanderveen te mo-
gen wonen. Degenen die bij het 
Oude Rechthuis komen kennen 
me daar wellicht van, de mees-
ten kennen me (in ieder geval 
mijn naam) wel via de Belangen-
aar waarvoor ik elke maand met 
veel plezier het doorgeefstokje 
maak. Samen met mijn man Ro-
nald Innemee wonen we met 
veel plezier aan de Hogedijk 
4a (tussen Breedijk en Van den 
Bergh). Zoals wij zeggen tegen 
mensen die voor het eerst op 
bezoek komen: het ‘kleine huis-
je’  tussen de grote boerderijen 

schuin tegen over de kassen 
met bloembakken op de brug. 
Kan niet missen, dus mocht je 
zin hebben in een bakkie en je 
verhaal willen doen? Van harte 
welkom! 

Tel.nr. 06-30135423 
Mail: Patriciadesain@gmail.com

Wij zetten ons graag voor ons 
mooie dorp in en zijn benieuwd 
wat u er van vindt.

CDA: Samen leven is SAMEN 
DOEN! Doe je mee?

Denkt u mee?
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Ingezonden Berichten

Op zoek naar tijdelijke woonruimte in Aarlanderveen? 
Neem contact op via attent991@gmail.com om te informeren naar de 
mogelijkheden en voorwaarden.

Gezocht – Schoonmaakster voor onze gezellige woonboerderij
Voor onze woonboerderij gelegen in Aarlanderveen geschikt voor 10 
gasten zijn wij op zoek naar een schoonmaakster.
Onze boerderij wordt met regelmaat verhuurd aan vakantiegasten en 
afhankelijk	van	de	verhuringen,	zijn	wij	op	zoek	naar	een	schoonmaak-
ster	die	op	flexibele	basis	de	woonboerderij	kan	schoonmaken.
In het hoogseizoen wordt er gemiddeld 1 tot 2 keer per week 
schoonmaak gevraagd en in het laagseizoen is dit gemiddeld 1 keer 
per 2 weken.
 
De	werktijden	zijn	flexibel	in	te	delen,	naar	eigen	beschikbaarheid.	De	
werkdagen	 in	het	hoogseizoen	zijn	echter	mede	afhankelijk	 van	de	
boekingen.
 
In de zomer van 2022 krijgen wij ook onze nieuwe Lodge in de verhuur 
(woning voor 4-5 personen). Wij bieden daarbij de mogelijkheid om 
de werkuren uit te breiden en de schoonmaak van de lodge mede op 
te pakken.
 
Heb je interesse of wil je hier meer over weten, neem gerust contact 
met ons op via: 06-48 26 20 29

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

binnen- en buitenzonwering

Dorpsstraat 62 - Aarlanderveen
Tel.: 0172- 57 3063
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Woordzoeker
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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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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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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 
Björn van den Bosch  Voorzitter, Noordeinde 79a - 0641918355
Kees Vedder  Secretaris, Dorpsstraat 55 - 0654637078
Maries Koole  Penningmeester, Dorpsstraat 25d - 0624789002
B. Zonneveld  Research en speciale projecten, 0610893839
Rob Groenestein  IT, Wijkbeheer, Noordeinde 9d - 0653279375
- vacature -  Woonbeleid,
Hanny Broere  Contact persoon redactie, Hogedijk 12 - 0652653942

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




