
Een uitgave van de Belangenvereniging Aarlanderveen

De Belangenaar
Nieuws uit eigen dorp

Maart 2022



Heeft u een leuk verhaal, kritische noot, mooie foto, 
een tekening of een gedicht?

We zouden het graag in de Belangenaar plaatsen.

Stuur uw kopij per e-mail naar
redactie@bvaarlanderveen.nl

of doe het in de brievenbus bij een van de redactieleden. 
De adressen vindt u achterin de Belangenaar.
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In deze Belangenaar o.a.

Brandweer versus 
storm Eunice

[P2 Opkomen ka-
zerne inzet DCU]

Speeltuin nieuws

Heel veel 
activiteiten

In memoriam

Jos Vergeer

Dick de Graaf

Gaat stoppen bij 
de redactie

Het doorgeef stokje

Diana van Eg-
mond-Mulders

Het Tentfeest

Het mag weer!



4 Maart 2022



Maart 2022 5

Agenda

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

Vrijdag 25 maart
Kinderbingo in de speeltuin.
Van 18.30 tot 20.00 uur.
-
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20:00 uur.

Vrijdag 8 april
Klaverjassen bij S.V. Aarlander-
veen. Aanvang 20:00 uur.

Zaterdag 9 april
Schaapscheerdersfeest in de 
speeltuin, 10.30 tot 14.00 uur.

Woensdag 13 april
Knutselmiddag in de speeltuin.
Van 14.30 tot 16.00 uur.

Zaterdag 16 april
Paasbrunch, kinderen van +/- 3 
jaar t/m groep 8, 10.30 tot 14.00 
uur. Opgeven kan tot 13 april.

Vrijdag 22 april
De club, bingo. Tijd 19.15
Aanmelden via de Whatsapp 
groep. 

Oud papier ophalen
Woensdag 30 maart
Woensdag 13 april
Woensdag 27 april (Koningsdag) 
wordt er GEEN oud papier op 
gehaald

Bestuursvergadering
Woensdag 30 maart

Redactievergadering
Woensdag 6 april

De volgende Belangenaar
Verschijnt rond zaterdag 16 april

Inleveren kopij uiterlijk 
maandag 4 april

Jaarvergadering Belangenvereniging
Maandag 11 april, Het Oude Rechthuis

Aanvang 20.00 uur.

Onderwerpen kunt u inbrengen via: 
secretariaat@bvaarlanderveen.nl
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Ziendeweg
Het college heeft op 11 janua-
ri 2022 besloten de Ziendeweg 
af te sluiten voor doorgaande 
motorvoertuigen uitgezonderd 
landbouwvoertuigen voor een 
proefperiode van 9 maanden 
vanaf 8 april 2022. Dit wordt ge-
realiseerd met een verbod om 
door te rijden met motorvoer-
tuigen (uitgezonderd landbouw-
voertuigen) over een kort weg-
gedeelte direct ten zuiden van 
de Achtermiddenweg. Hier ko-
men camera’s te staan die foto’s 
maakt van kentekens van motor-
voertuigen die hier toch passe-
ren. Alle bestemmingen zijn dus 
nog bereikbaar. Of vanaf Zwam-
merdam of vanaf Aarlanderveen 
en Nieuwkoop. 

Er worden in het algemeen geen 
ontheffingen verleend op het 
verbod om door te rijden. Al-
leen in specifieke gevallen kan 
ontheffing worden verleend. 
Uiteraard kan er een ontheffing 
worden aangevraagd voor werk-
zaamheden waarvoor dat nodig 
is.  Er zal dan worden getoetst of 
en in welke gevallen ontheffing 
echt noodzakelijk is.

De gevolgen van de afsluiting 
worden nauwlettend gemeten 

op wegen waar gevolgen van 
de afsluiting merkbaar kunnen 
zijn, doordat weggebruikers 
een alternatieve route gaan rij-
den. Gemeente Alphen aan den 
Rijn doet dit in overleg met Ge-
meente Nieuwkoop en Provincie 
Zuid-Holland. Tijdens de proefaf-
sluiting kunt u uw reactie op de 
proefafsluiting en de eventuele 
gevolgen sturen aan gemeen-
te@alphenaandenrijn.nl onder 
vermelding van “Proefafsluiting 
Ziendeweg”. 

Deze informatie kunt u terugvin-
den op: 
https://www.alphenaandenrijn.
nl/Onderwerpen/Bouwprojec-
ten_en_reconstructies/Zwam-
merdam/Projectpagina_Ziende-
weg

Bestuur BVA

Van de Bestuurstafel
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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, aanleg 

     & Boomverzorging

  Neem contact op, voor een vrijblijvende offerte.

  En maak gebruik van ons voordelige uurtarief!

          

Tel: René Kroon 06-21536228 / Email: info@deblijdewereld.nl

     www.deblijdewereld.nl

_____________________________________________________
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Agenda jaarvergadering

te houden op maandag 11 april 2022
om 20.00 uur in Het Oude Rechthuis

1. Welkom 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen vorige vergadering
4. Verslag penningmeester en kascommissie 
5. Aanpassing bestuur

- Pauze -

6. Plannen BVA 2022/2023 
7. Inbreng gemeenschap nieuwe zaken
8. Vaststellen prioriteiten 2022/2023 
9. Rondvraag
10. Sluiting

U bent van harte welkom op deze zeer informatieve avond. 

Belangenvereniging Aarlanderveen

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 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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Na circa 25 jaar stopt Dick de 
Graaf als vrijwilliger bij de redac-
tie van de Belangenaar.

Hij begon hiermee dus al lang 
geleden. Doordat zijn vrouw 
Dita in het bestuur zat, is Dick 
bij de redactie gekomen. Tegen-
woordig wordt de Belangenaar 
digitaal verwerkt maar vroeger 
werd elke bladzijde uitgetypt en 
daarna gekopieerd. Om dit dan 
weer in elkaar te zetten waren 
er 5 dames die dit raapten (de 
vouw en niet ploeg). De Belan-
genaars in elkaar zetten en daar-
na klaar maken voor bezorging, 
dat coördineerde Dick. Nu nog 
steeds zorgt Dick dat de Belan-
genaars bij de bezorgers komen 
en dus bij u in de bus valt.

Dick heeft door de jaren heen 
veel taken op zich genomen. 
Zo liep ruim 10 jaar geleden het 
leden bestand terug en ging Dick 
bij veel nieuwe bewoners die in 
Aarlanderveen kwamen wonen 
langs om ze te vertellen over de 
Belangenaar en of ze lid wilden 
worden. Hierdoor is het leden-
bestand weer  gestabiliseerd. 

Op de vorig jaar geplaatste 
oproep voor nieuwe bezorgers 
werd verrassend positief gerea-

geerd, er melden zich 5 mensen 
bij Dick. Er is daarvan nog 1 re-
serve, de andere zijn allemaal 
ingezet.

Dick heeft aangegeven dat hij dit 
jaar wil stoppen met de distribu-
tie van de Belangenaar. Hiervoor 
zijn wij dus op zoek naar iemand 
die het ook leuk lijkt om de Be-
langenaar naar de bezorgers te 
brengen. Want na het drukken 
ontvang je dan de Belangenaar 
van de drukker bij je thuis. Via 
lijstjes kan je tasjes maken met 
voor elke wijk de benodigde Be-
langenaars en je brengt ze dus 
naar de bezorgers zodat deze op 
pad kunnen. 

Lijkt u dit leuk? 
Meldt u dan bij de redactie

Redactie Belangenaar

Dick de Graaf stopt bij de redactie
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“Storm Eunice trekt vanmiddag 
en vanavond over ons land en is 
de zwaarste storm in jaren. Mis-
schien wordt ze zelfs de hevigste 
storm van deze eeuw tot dusver. 
Aan zee wordt vandaag wind-
kracht 10 verwacht (zware storm) 
en in het noordelijk kustgebied 
is er kans op windkracht 11 (zeer 
zware storm). In nagenoeg het 
hele land komt het tot zeer zwa-
re windstoten van ruim 100 km/u, 
met uitschieters naar 140 km/u. 
Volgens de laatste verwachting 
valt de piek in de westelijke pro-
vincies in de namiddag en vroege 
avond, ongeveer tussen 15.00 en 
19.00 uur.”

Aldus de berichtgeving van 18 
februari jl.

Naast dat we als vrijwilligers bij 
de brandweer net als u even een 
extra rondje om ons huis heen 
lopen om te kijken of alles een 
beetje vast staat voor wat ko-
men gaat, houden we in ons ach-
terhoofd al rekening met een 
drukke dag waarbij het avond-
eten wel eens in het gedrang 
zou kunnen komen.

Ook de veiligheidsregio Hollands 
Midden (waaronder wij vallen in 
Aarlanderveen) heeft al vooruit 
gedacht en inderdaad gaat onze 

pieper om 14.54 uur af: [P2 Op-
komen kazerne inzet DCU]

P2 betekent hier “Prioriteitsmel-
ding 2” – Minder urgente mel-
ding waarbij hulp van de brand-
weer wel nodig is. DCU staat 
voor DeCentrale Uitgifte. Om 
de meldkamer te ontlasten is 
er voor gekozen om de storm 
gerelateerde meldingen die bin-
nenkomen in onze regio te laten 
coördineren vanuit Nieuwkoop, 
waardoor de meldkamer ruim-
te houdt voor onverhoopt drin-
gendere meldingen waarbij per-
soonlijk letsel of grootschalige 
schade een rol spelen.

In de praktijk betekent dit voor 
ons zo snel mogelijk naar de ka-
zerne, en daar wachten op de 

Brandweer versus storm Eunice
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eerste opdracht vanuit Nieuw-
koop. Er zijn nog maar een paar 
slokken koffie genomen als de 
eerste melding al binnen komt. 
Het belooft een drukke dag te 
worden. 

U begrijpt wellicht dat we niet 
alle meldingen in detail hier in de 
Belangenaar gaan benoemen, al 
was het maar dat wij de priva-
cy van de betrokkenen respec-
teren. In algemene zin hebben 
we 14 meldingen kunnen afhan-
delden, waarvan 7 in Aarlander-
veen. Veel (bijna) omgewaaide 
bomen veilig gesteld zodat fiets-
paden en openbare wegen weer 
veilig begaanbaar werden. We 
hebben een hoop dakpannen op 
plekken zien liggen waar ze oor-
spronkelijk niet bedoeld waren 

en er voor kunnen zorgen dat 
losgeraakte delen (in de breed-
ste zin van het woord) geen 
verdere schade, dan wel gevaar 
konden opleveren voor de om-
geving en voorbijgangers.

Opvallend voor ons dorp was na-
tuurlijk de omgewaaide kastanje 
in de Dorpsstraat. Deze blok-
keerde de weg bijna volledig. In 
hanteerbare stukken zagen en 
opruimen dus!

De Dorpsstraat is zelfs enige tijd 
volledig afgesloten gebleven. 
Dit had overigens te maken met 
losliggende dakdelen iets ver-
derop. Wellicht goed om te rea-
liseren dat de reden voor een af-
zetting voor u als voorbijganger 
niet direct zichtbaar of duidelijk 
hoeft te zijn!

Nadat de piek van de storm Eu-
nice voorbij was en het redelijk 
rustig leek in Aarlanderveen, 
hebben we met de ploeg even 
een snelle hap kunnen doen. 
Daarna konden we de rest van 
de avond in Alphen aan den Rijn 
assisteren met het afhandelen 
van meldingen waar de brand-
weer collega’s daar zelf nog niet 
aan toe waren gekomen.

Het goede nieuws is dat we deze 

Brandweer versus storm Eunice
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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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dag alleen in aanraking zijn ge-
komen met materiële schade. 
Vervelend genoeg natuurlijk, 
maar dat had ook zeker erger 
gekund zoals we in het landelij-
ke nieuws hebben kunnen lezen. 
Verder troffen we alleen maar 
zeer behulpzame en begripvolle 
omstanders of betrokkenen, en 
dat mag ook wel eens genoemd. 
Dank namens ons daarvoor, dat 
maakt ons werk een stuk pretti-
ger en makkelijker. 

Wel hebben we gemerkt dat er 
soms wat onbegrip heerst over 
wat de brandweer nou wel en 
niet kan doen bij stormschade. 
Wellicht is het goed om hier een 
en ander te verduidelijken. Als 
we ter plaatse komen en de si-
tuatie hebben overzien, is onze 
eerste prioriteit de veiligheid. 
Neem het voorbeeld van de af-
gewaaide dakpannen. We zul-
len een inschatting maken of de 
veiligheid in de woning zelf te 
waarborgen is (lekkage / elektra 
/ risico op grotere schade ?), en 
we zullen bekijken wat het risi-
co voor de directe omgeving is 
(als er nog meer dakpannen af 
gaan waaien, waar komen deze 
dan terecht en moeten we dit 
gebied afzetten?). Maar dakpan-
nen terug leggen is in dit geval 
geen taak voor ons. Ten eerste 

komt dan onze eigen veiligheid 
in het geding, en ten tweede is 
dit te tijdrovend gezien de vele 
meldingen. Deze klus laten we 
aan de professionals over op een 
moment dat dit veilig kan. Soms 
voelt dat wat onbevredigend als 
we wegrijden bij een huis met 
missende dakpannen, maar het 
is de enige logische keuze voor 
ons. Deze benadering geldt voor 
de meeste stormschade situa-
ties.

Het is rond 23.00 uur als we 
weer naar huis gaan. Even snel 
nog een rondje om het eigen 
huis om te kijken of het er nog 
net zo bij staat als 8 uur geleden, 
en dan moe maar voldaan in de 
rust-stand.

Brandweer versus Eunice, de 
eindstand? 

Laten we het op een gelijkspel-
letje houden, en daar zijn we als 
brandweer best tevreden mee 
gezien het natuurgeweld. We 
hopen dat de volgende storm 
nog even op zich laat wachten, 
tot die tijd willen we een handig 
overzicht met u delen. Uitknip-
pen en bij de telefoon? 

Met veilige groet,
Uw Brandweer Aarlanderveen.

Brandweer versus storm Eunice
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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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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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Speeltuin Nieuws

Kinderbingo
Vrijdag 25 maart is er weer een 
kinderbingo in de speeltuin. We 
beginnen om 18.30 en om 20.00 
uur is het weer afgelopen. In-
tree voor leden €2,00 en niet le-
den €2,50 dit is inclusief 4 bingo 
kaartjes, 1x drinken, 1x chips en 1 
snoepje in de pauze.

Schaapscheerderfeest
Zaterdag 9 april is er einde-
lijk weer het Schaapscheerder 
feest. Met diverse kraampjes 
en activiteiten en natuurlijk het 
scheren van de schapen. Van 
10.30 tot 14.00 uur is iedereen 
welkom in de speeltuin. Wilt u 
ook staan met een kraampje 
(geen rommelmarkt) neem dan 
even contact op via de mail met 
secretaris@speeltuinaarlander-
veen.nl u hoort dan van ons of er 
nog een plekje is.

Knutselmiddag
Woensdag 13 april is er weer 
een knutselmiddag, we starten 
om 14.30 en om 16.00 uur is het 
weer afgelopen. Leden €1,50 en 
niet leden €2,00.

Paasbrunch
Zaterdag 16 april is er paas-
brunch voor alle kinderen van  
+/- 3 jaar t/m groep 8. Van 10.30 

tot 12.00 uur gaan wij lekker 
eten en spelen. Dit alles kost 
€5,00 voor leden en €6,00 voor 
niet leden. Opgeven kan tot 13 
april via jeugdcommissie@speel-
tuinaarlanderveen.nl

Houd voor alle activiteiten de 
Facebookpagina Speeltuin Aar-
landerveen in de gaten. Of kijk 
eens op onze site speeltuinaar-
landerveen.nl

Groetjes van het kinderactivitei-
ten team van de Buurt en Speel-
tuinvereniging Aarlanderveen.
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Wanneer mensen afscheid moeten nemen,  

overheerst het gemis. Tegelijkertijd dringen zich  

vragen op over de afwikkeling van de nalaten- 

schap. Testament, verklaring van erfrecht, erf- 

belasting: het zijn woorden die zich lastig laten  

rijmen met het verdriet. Kroes en Partners geeft  

ze daarom graag een betekenis, het liefst nog  

voordat ze een eigen leven gaan leiden. Ieder  

overlijden komt te vroeg. Regel het daarom op tijd!

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

overlijden
komt
altijd te 
vroeg
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In Memoriam

In Memoriam Jos Vergeer

'Bij Jos’, een begrip in en om Aar-
landerveen. 'Bij Jos' en ook 'bij 
Vergeer' hoeft geen uitleg, ie-
dereen weet direct wat daarmee 
bedoeld wordt. Jos was met z’n 
café letterlijk het hart van ons 
dorp. Hele generaties heeft hij 
aan de tap gehad, onverstoor-
baar en met een glimlach. Kaar-
ten, biljarten, disco, dansen, Zo-
merfeesten, alles wat gevierd 
kon worden is gevierd bij Jos. En 
bij voldoende vrieskou was Jos 
met het café de onofficiële start 
en finish van de Molentocht Aar-
landerveen. 

Menigeen zal zich de lange rijen 
voor de kassa’s herinneren, van-
af het kruispunt, voor de kerk 
langs tot in de zaal. ’s Morgens 
voor de stempelkaarten, kof-

fie en appeltaart en ’s middags 
voor de medaille, erwtensoep 
en een biertje. Recent stond er 
weer een lange rij voor het café; 
vrienden, bekenden, kennissen, 
dorpsgenoten ….. om afscheid 
te nemen van Jos.  
 
Of er in de toekomst een Molen-
tocht zal worden geschaatst is 
de vraag, zeker is wel dat we Jos 
dan vreselijk zullen missen.

Leden en bestuur,
IJsclub Nooit Gedacht Aarlander-
veen

Olaf Wiggers
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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

Dorpsstraat 7
2445 AJ Aarlanderveen
Tel.: (0172) – 575355

Werkplaats:

Transportweg 11
2421 LT Nieuwkoop

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!



Maart 2022 23

The Passion

De échte Passion op TV  is natuur-
lijk ongeëvenaard, maar wist je 
dat er dit jaar ook een mooie lo-
kale versie wordt geproduceerd 
in Zevenhoven.

Met een lokale cast, waaronder 
de burgemeester van Nieuw-
koop, Gospelkoor The Witnes-
ses uit Ermelo, de band Seven 
uit Zevenhoven en een team fan-
tastische vrijwilligers, wordt er 

gewerkt aan een prachtige voor-
stelling. Ik mag voor dit event de 
productieleiding verzorgen op 
de show dagen van 8 en 9 april. 

Locatie, De Vlijt in Zevenhoven. 
Er zijn nog kaarten!
https://justtickets.nl/4708/The_
Passion_Zevenhoven_2022 

Edwin Hijman
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Mijn naam is Lisette Kokje en ik 
wil graag uw aandacht vragen 
voor het volgende.

Naast al het menselijke leed is er 
in de vreselijke oorlog in Oekraï-
ne ook veel dierenleed.

Asiels en fokkers zitten zonder 
voedsel voor de dieren. Mensen 
nemen op de vlucht hun dier 
mee en hebben niets te eten 
voor ze. 

Als groot dierenliefhebster vind 
ik dit schrijnend en ik vond dat ik 
hier iets in moest ondernemen. 
Ik heb mij aangemeld bij een or-
ganisatie genaamd HUP (Help 
Ukrainian Pets) om voor hen 
voedsel in te zamelen. Om alles 
goed en vooral ook veilig te kun-
nen organiseren en in Oekraïne 
te krijgen, hebben verschillende 
organisaties nu de handen ineen 
geslagen en zijn HUP, House of 
Animals en de dierenbescher-
ming samen gaan werken.

Door het hele land zijn inzamel-
punten waarvan ik er één ben. 
Naast dat ik actief bedrijven en 
fokkers benader om hen te vra-
gen voedsel te doneren, doe ik 
ook een beroep op particulie-
ren. Door dit stukje in de Belan-

genaar hoop ik dorpsgenoten te 
bereiken die iets bij willen dra-
gen om het leed van de dieren 
en dus ook van hun bezorgde 
baasjes te verzachten. 

Heeft u honden-, katten- of 
knaagdierenvoer in dichte zak-
ken over of heeft u andere zaken 
die kunnen helpen zoals bijvoor-
beeld medicijnen voor de dieren, 
benches of kattenvervoermand-
jes etc., neem dan contact met 
mij op. 

Wilt u een bedrag doneren? Dat 
kan ook, dan koop ik daar weer 
voer voor.

Alvast heel erg bedankt!

Lisette Kokje
Zuideinde 10 
06-29116365 (bellen of 
whatsapp)

Dierenleed Oekraïne, inzameling voedsel
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Dierenleed Oekraïne, inzameling voedsel
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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

Kwekerij Aardam planten B.V.

www.aardam.nl



Maart 2022 27

Interview met Diana van Eg-
mond-Mulders
Door Patricia de Sain-Innemee

Vertel eens iets over jezelf?
Mijn naam is Diana van Egmond-
Mulders getrouwd met Kees 
van Egmond en wij zijn beide 
geboren en getogen in Aarlan-
derveen. Ook mijn beide ouders 
zijn hier geboren en getogen. 
Mijn moeder is de dochter van 
de vroegere groenteman. Mijn 
opa had een groente- en levens-
middelenhandel samen met 
ome Jan. Met nog twee nichtjes 
(Shirley en Rosa) zijn we heel 
lang enigst kind geweest en 
mochten we in de winkel en de 
achterliggende voorraadschu-
ren spelen, dat zijn dierbare her-
inneringen.

Ik heb een broertje, Rick  (8 jaar 
jonger) en wij zijn geboren op het 
Noordeinde, op het 1e huis van 
de prikwerf (met eigen brug). 
Mijn vader is daar ook geboren 
en met mijn moeder na hun trou-
wen blijven wonen. Ik ben daar 
vandaan ook getrouwd. Kees is 
op het dorp geboren, wat nu de 
Maarten Bogaardhof is.

Hoe hebben jullie elkaar leren 
kennen en hebben jullie altijd 
hier gewoond?
We hebben elkaar leren kennen 
bij de cactuskwekerij van Gijs 
Vergeer (hier tegenover de ka-
tholieke kerk). Daar werkten we 
beide als vakantiekracht en op 
zaterdag. Toen we na verloop 
van tijd wilden trouwen (30 jaar 

Het doorgeef stokje, 
Diana van Egmond-Mulders
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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



Maart 2022 29

geleden) was er hetzelfde pro-
bleem als nu. De huizenmarkt 
was heel moeilijk voor starters. 
We konden uiteindelijk in Alphen 
een premie A woning kopen. Dat 
was echt wel wennen. We waren 
blij dat we een huis hadden maar 
hebben met heel veel heimwee 
daar in de nieuwbouw gewoond. 
Na 7 jaar konden we het verko-
pen en hier iets kopen. Eerst 
hebben we tijdelijk in het huisje 
van de moeder van een tante ge-
woond en toen zijn we verhuisd 
naar een huis op de dokter van 
der Windhof. Daar hebben we 
met veel plezier 9 jaar gewoond. 
Daarna kwam dit huis te koop 
(Noordeinde 54A). Het vorige 
huis werd te klein omdat we er 
met ons gezin uitgroeiden.

Hoe ziet jullie gezin er uit?
In Alphen zijn onze oudste twee 
meiden Mandy en Romy gebo-
ren. Lindy was ons eerste kindje 
dat op een speciale manier bij 
ons is gekomen. Zij is er op het 
van der Windhof bij gekomen 
en een paar jaar daarna is Diego 
daar ook bijgekomen. Vervol-
gens zijn we crisisopvang voor 
pleegkinderen gaan doen en 
daar hadden we meer ruimte 
voor nodig en zo zijn we ver-
huisd. We kwamen er achter dat 
dit niet zo goed bij ons paste 
want we hechten als gezin heel 
snel en dan was het elke keer 
weer vervelend als de kinderen 
weer weg gingen. Zo zijn Fily en 
Lisa daarna bij ons gekomen en 
gebleven.

Het doorgeef stokje, 
Diana van Egmond-Mulders
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Hoe komen de kinderen bij jul-
lie?
Ons hart heeft altijd openge-
staan voor kinderen en in het 
bijzonder voor hen met een 
rugzakje en hen die een warm 
thuis nodig hadden. Toen onze 
tweede dochter was geboren 
zijn we begonnen als gastgezin 
voor cliënten van Ipse de Brug-
gen. We vinden het belangrijk 
om de kinderen mee te geven 
dat ook als mensen iets anders 
zijn dat helemaal oké is. We wil-
den graag een groot gezin maar 
niet alleen voor ons zelf, maar 
juist voor kinderen die het moei-
lijk hebben. Via William Schrik-
ker pleegzorg hebben we onze 
andere kinderen gekregen. Deze 
organisatie richt zich op verstan-
delijk beperkten (of kinderen 

met een verstandelijke beper-
king of kinderen van ouders met 
een beperking). 

Enig idee waar je aan begon? 
Want je vertelt het heel luchtig 
maar het lijkt me een behoorlijk 
zware taak.
We waren al bekend met Ipse 
de Bruggen en daardoor denk 
je wel een beetje te weten waar 
je aan begint. Maar ieder kind 
heeft zijn eigen verhaal en bij 
ieder verhaal moet je weer de 
gebruiksaanwijzing uitvinden, 
dus daar kun je je niet op voor-
bereiden. Samen zijn we echt 
een team en dat is ontzettend 
belangrijk. We doen dit vanuit 
ons levensdoel en dat geeft ons 
inspiratie. Hoe moeilijk het soms 
ook is, als je het echt graag wilt 

Het doorgeef stokje, 
Diana van Egmond-Mulders

06 - 45 08 53 68

info@jmhoveniers.nl

Aarlanderveen

www.jmhoveniers.nl

TUINAANLEG
VOL PASSIE EN 

VAKMANSCHAP
Uw hovenier midden in het Groene Hart



Maart 2022 31

dan komen er altijd wel weer 
oplossingen. De steun die we er-
varen via hulp van onze familie 
en de steun die we putten van-
uit ons (katholiek) geloof, helpt 
ons ook. We zien dit ook wel als 
een levensopdracht en maken 
de keuzes die daarvoor nodig 
zijn. Kees heeft bijvoorbeeld zijn 
baan opgezegd, om er volledig 
voor het gezin te kunnen zijn 
en om de kinderen echt veel 1 
op 1 aandacht te kunnen geven, 
want de drie jongste hebben al-
lemaal 24-uur per dag nabijheid 
nodig De kinderen vragen veel 
extra zorg door hun diverse be-
perkingen. Er zijn er twee met 
down syndroom waarvan Lisa, 
de kleinste van 7 ook autisme 
heeft en een motorische stoor-
nis (spierverkorting in haar be-
nen) waardoor zij heel veel tijd 
en zorg vraagt. We zijn met wei-
nig tevreden en geven niet veel 
om materiële zaken en genieten 
van een gezellig huis en de rijk-
dom van een grote tafel vol met 
onze kinderen, schoonzonen en 
kleinkinderen. Zeer regelmatig 
met z’n allen eten is steeds weer 
een feestje!

Heb je het zorgen voor de ander 
van huis uit meegekregen?
Ja dat is met de paplepel ingege-
ven. Mijn moeder heeft ook altijd 

voor iedereen klaargestaan. Zij is 
de ‘stroopwafeloma’ en niet al-
leen de kinderen zijn er gek op, 
maar mensen komen van heinde 
en ver stroopwafels bij haar ko-
pen. Mijn vader heeft ook altijd 
allerlei vrijwilligerswerk gedaan 
en doet ook hier en bij zijn klein-
kinderen veel klussen. 

Waarin lijk je op je ouders?
Van huis uit is generaties terug 
meegegeven dat familie heel be-
langrijk is en dat je voor elkaar 
zorgt. Uiterlijk lijk ik volgens Kees 
op mijn moeder. Het sociale en 
klaarstaan voor een ander heb 
ik van beide. Beiden zijn ook van 
het vrijwilligerswerk en anderen 
helpen. Ik ben echt een mengel-
moes van allebei, van moeder 
dat er voor iedereen altijd meer 
dan genoeg te eten is, van mijn 
vader dat ik zie waar hulp nodig 
is en dan stuur ik Kees er op af 
om een klusje te doen en zorg ik 
hier voor het gezin. 

Ze hebben alle twee het altijd 
klaarstaan voor hun (klein)kin-
deren en anderen. Dat probeer 
ik ook te doen. De zorgzaamheid 
heb ik vooral van mijn moeder 
en het positief weer doorgaan 
na tegenslag van mijn vader! Bei-
den zijn doorzetters en dat heb 
ik gelukkig ook meegekregen. 

Het doorgeef stokje, 
Diana van Egmond-Mulders
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Dat is mooie bagage voor mijn 
taak als moeder van ons bijzon-
dere gezin.

Waar kennen mensen je van?
Waarschijnlijk kennen de mees-
te mensen me van vroeger en 
van school. We hebben hier 24 
jaar kinderen op school gehad. 
Daar heb ik voorheen ook veel 
voor gedaan. Van verkeers- en 
voorlees- tot luizenmoeder. 
Toen de nieuwe school werd ge-
bouwd, hebben de oudste twee 
nog even op de school gezeten 
waar wij ook hebben gezeten 
(de oude Maria school). Verder 
zijn we actief in de RK kerk. Bij-
voorbeeld bij de gezinsviering, 
bij de bezoekgroep 80-plussers, 
bij het koor en ik ben heel lang 
verantwoordelijk geweest voor 
de misdienaars. Roosters maken 
en begeleiden en 1x per jaar voor 
de misdienaars geld inzamelen 
en jaarlijks een groot uitje orga-
niseren. Toen ik de bezoekgroep 
ouderen erbij kreeg heb ik dat 
aan Patrick door kunnen geven. 
Mochten mensen mij niet ken-
nen dan kennen ze Kees meestal 
wel. Hij is koster en doet ook al-
lerlei klussen voor de kerk. Ook 
kun je ons regelmatig tegen-
komen als we met de kinderen 
wandelen of fietsen.

Hoe ziet een gemiddelde dag er 
bij jullie uit?
Tot de kinderen naar bed gaan 
zijn wij met de zorg voor hun 
bezig. Alleen als de kids naar 
‘school gaan’ op het KDC Prisma 
van Ipse de Bruggen hebben we 
tijd voor andere zaken. In die tijd 
plannen we de zorgafspraken zo-
als ziekenhuis en fysio en pleeg-
zorggesprekken en doen we de 
dagelijkse klussen. Ook daar zijn 
we een team. Ik draai makkelij-
ker het huishouden, Kees gaat 
altijd mee “logeren” als één van 
de kinderen opgenomen wordt 
in het ziekenhuis. Maar eigenlijk 
doen we alles samen. Teamwerk 
maakt ons sterk. Dat was vroe-
ger een liedje of zo. We zijn altijd 
gericht op mensen en er voor el-
kaar zijn. Inmiddels zijn we ook 
opa & oma van de oudste van 
wie we twee prachtige kleinkin-
deren hebben gekregen en daar 
passen we ook geregeld op.

Heb je nog hobby’s?
Mijn gezin is mijn grootste hob-
by en het huis schoon en gezel-
lig maken, de tuin doen en op de 
kleinkinderen passen, lekker in 
huis gezellige dingen doen, ko-
ken en bakken met de meiden.

Het doorgeef stokje, 
Diana van Egmond-Mulders
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Heel wat anders. Stel dat je nog 
tijd zou hebben om burgemees-
ter van Aarlanderveen te wor-
den. Waar ga jij je voor inzetten? 
Bijna iedereen zegt het: leefbaar 
houden van het dorp voor jonge-
ren en daar ben ik het ook mee 
eens. Maar minstens zo belang-
rijk is er ook voor zorgen dat we 
het voor de oudere generatie 
leefbaar houden en dat als ze iets 
nodig hebben we echt omzien 
naar elkaar. Zoals het gezamen-
lijk eten in het dorpshuis wat ik 
een hele goede actie vind. Maar 
ook voor hand en spandiensten, 
dat ze bij iemand terecht kun-
nen. De meeste mensen hebben 
wel iemand die een boodschap 
of klusje kan doen, maar er zijn 
ook mensen die zich zelf niet 
melden en die wel echt iets no-
dig hebben. Door de gesprekken 
die we nu vanuit de kerk doen 
komen we er toch achter dat 
er echt mensen zijn die wel wat 
hulp kunnen gebruiken. Zelfs in 
ons mooie dorp waar we elkaar 
nog kennen, zijn er mensen die 
eenzaam zijn. 

Oproep: Weet je iemand van wie 
je denkt dat er hulp nodig is? Ga 
eens een bakkie doen, of meld het 
bij het parochiecentrum.

Waar ben je trots op/dankbaar 
voor?
Voor Kees en voor de kinderen, 
schoonzonen en kleinkinderen, 
dat we het met elkaar redden 
en het zo gezellig met elkaar 
hebben en ze het allemaal goed 
doen.

Heb je nog wensen?
Nog heel lang en gelukkig hier 
samen te mogen wonen.

Het stokje is aan jou doorgege-
ven met de vraag hoe je in Aar-
landerveen terecht bent geko-
men en wat spreekt je hier aan? 
Ik moest heel erg lachen toen ik 
die vraag las, want we komen 
hier dus vandaan en willen hier 
nooit meer weg omdat Aarlan-
derveen echt ons dorp is en de 
saamhorigheid en het omzien 
naar elkaar, daar houden we 
van.

Aan wie geef je het stokje door?
Aan Henk Aartman. Hij is al heel 
lang bij de speeltuin betrokken 
en zorgt als penningmeester al 
jaren dat de financiën op orde 
zijn. Wat is uw drijfveer om al 
zolang te zorgen dat er toch 
steeds weer geld is voor nieuwe 
dingen?

Het doorgeef stokje, 
Diana van Egmond-Mulders
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Na 2 jaar Coronaleed zijn we dit jaar weer terug met het tentfeest in 
Aarlanderveen. Het wordt eindelijk weer genieten van diversen arties-
ten in de feesttent bij de plaatselijke voetbalvereniging. Het is de orga-
nisatie wederom gelukt om een keur aan artiesten vast te leggen voor 
een weekend vol plezier en feest.

Tentfeest S.V. Aarlanderveen 2022

3 dagen feest tijdens het Hemelvaartsweekend
26, 27 en 28 mei

Donderdag (= Hemelvaartsdag) 26 mei

"DUITS FEEST" Vanaf 15.00 uur tot 22.00 uur
Met o.a. Otto Wunderbahr, Wir Sind Spitze und Im-

mer Hansi

Kaartverkoop start dit jaar op zaterdag 19 april
(on-line of anders bij Café Het Oude Rechthuis)

TOT ZIENS, TOT TENTFEEST!!!!!
WWW.TENTFEESTAARLANDERVEEN.NL

Zaterdag 28 mei

Een feestavond zoals u die van ons gewend bent met

De Italiaanse Rockband The Vipers op de buhne.
Een tribute band die Queen levensecht imiteert, wonnen The 

Voice in Italie.

Overige artiesten van deze avond worden zeer spoedig bekend 
gemaakt!!

Vrijdag 27 mei 

PARTYSQUAD + FREDDY MOREIRA + DJ TONY JUNIOR
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Gratis compost

GRATIS COMPOST VOOR UW 
TUIN – ZATERDAG 26 MAART 
2022

Gemeente Alphen aan den 
Rijn organiseert op zaterdag 
26 maart 2022 weer een com-
postactie. 

Compost is een waardevolle 
grondstof voor uw tuin. Deze 
compost is gemaakt van het 
door u gespaarde GFT dat na 
inzameling is gecomposteerd. 
Houdtdaarom GFT apart van het 
restafval. Dat bespaart kosten 
en is beter voor het milieu.

Alle inwoners van de gemeente 
Alphen aan den Rijn kunnen op 
meerdere plaatsen gratis com-
post ophalen! Zo ook in Aarlan-
derveen.

De spelregels: Op vertoon van 
de afvalpas ontvangt u (maxi-
maal) twee zakken compost en 
voor alle locaties geldt op = op! 

Locatie: 
Dorpshuis, Dorpsstraat 53

Organisatie: DSS Aarlanderveen
Tijd: 10.00-15.00 uur

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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Ingezonden Berichten

Krentenbollen actie DSS
Op vrijdagavond 8 april komen onze krentenbollenverkopers weer 
aan de deur. Met de aankoop van één of meer van deze extra grote 
krentenbollen steunt u de projecten van muziekvereniging DSS om 
kinderen op de basisscholen kennis te laten maken met muziek.

Met vriendelijke groet,
Mario Hijman

Te koop
Mooi groot en goed onderhouden kippenhok, gratis af te halen. 
De afmetingen van de ren zijn ong. 1.30m bij 3.40m bij 1.40m, iets 
schuin aflopend. Het hok, met etage is 1.90m hoog en ong. 1.50m bij 
1.40m.

Tel. 574266, Trudy Boekhout
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 Belangrijke gegevens

Kors Kroon  M. Boogaardhof 2 06-10733138
    kors.kroon@ziggo.nl 
Hans Verhage  vd Leeplein 3 0172-573335
    hansenmarina@casema.nl 
Ben van der Post  Noordeinde 60 06-51213484 0172-578995
    joke.post@planet.nl  
Paul Oosterman  Noordeinde 37A 06-10139219
    pauloosterman@ziggo.nl 
Dik Lok  vd Leeplein 8 06-53940922   
    dik-lok@hotmail.com 
John de Pater  Zuideinde 28 06-23533925 0172-574948
    hjdepater@hetnet.nl
Frank Luyben  Nieuwkoopseweg 9 06-47143338 0172-571553 
    luijben@hetnet.nl

+   Politie, als er geen haast mee gemoeid is... 0900- 88 44
N  Wijkagent: Anthony Coli,  Kimberly Smeele en 
 Daniëlla van de Velden   0900- 88 44
	 :	E-mail via het contactformulier op Politie.nl
 Gemeente Alphen aan den Rijn              14 0172
   Huisarts, Dr. Ferdinand Oppenhuizen 0172-571308
  Huisartsdienst, 
 ´s avonds, ´s nachts en in het weekend.  088-4274700
  Tom in de buurt, voor zorg en welzijn vragen  088-9004567
:	info@tomindebuurt.nl 

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

 De coördinatoren
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Colofon

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

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

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

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

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

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

BESTUUR 
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




