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EVENEMENTENKALENDER 2018
Datum

Evenement

Plaats / tijd

Januari

Bollenmand vullen

Deko Tuinen, datum n.t.b.

10 januari

Nieuwjaarsreceptie

De Ontmoeting, Buitenkaag, 20:00 uur

16 januari

Leesclub

De Stal, 14:00 uur

17 januari

Lezing “Prince-Princess Foundation”

De Stal, 10.00 uur

26 januari

Open tafel

Restaurant Kaagzicht, 17:30

27 januari

Bridgedrive

De Ontmoeting, Buitenkaag, 13:00 uur

27 januari

Eten voorafgaand aan filmvertoning

De Ontmoeting, Buitenkaag, 18:00 uur

27 januari

Filmvertoning

De Ontmoeting, Buitenkaag, 19:30 uur

31 januari

Lezing “Een einde van Alzheimer?”

De Stal, 10.00 uur

Voor Kaagfit, SCCK ‘De Stal’ en de kerken: zie elders in dit Heen en Weer
Iedere vrijdagavond, aanvang 20:00 uur, Klaverjassen in De Ontmoeting, Buitenkaag
Zie ook evenementen op de site van www.kaag.nl
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Van uw dorpsraad
Mail:

dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl

Website:

www.kaag-buitenkaag.nl

Secretariaat
Marion Hamacher
dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl
Balgerij 7
0252-544 729/06-53 39 36 61

Door: Hessel Feitsma, namens de Dorpsraad
Het jaar 2017 is weer voorbij en een nieuw jaar daagt ons uit. We hebben elkaar het beste toegewenst
en nu maar hopen dat er iets van terecht komt. We hebben een prachtig dorpje, midden in het groen
van Holland en alles zou mooi en goed moeten zijn. Maar is dat ook zo? Voor iedereen? Ik geloof er
niets van.
Er zijn onder ons die het niet zo vrolijk hebben, die verlies geleden hebben en pijn hebben gevoeld.
Het zou goed zijn als we die mensen weten te vinden en een beetje kunnen helpen. Dat geeft jezelf
ook een fijn gevoel. We leven in zo’n turbulente wereld met schijnwaarheden en spanningen op vele
gebieden. Wat ons altijd kan helpen hier doorheen te komen is het universele middel muziek. Ik zou
jullie allemaal muziek willen laten horen en voelen en toen ik hier zo mee bezig was kwam plots een
prachtig gedicht op mijn pad.
De dichter kan het veel mooier vertellen dan ik en daarom geef ik het zo graag aan jullie door:
Als daar muziek voor is, wil ik die horen
Ik wil muziek voor oude mensen, die nog krachtig zijn
en omgeploegd met lange, diepe voren
en ongelovig. Die de wellust en de pijn
nog kennen. Die bezaten en verloren
En als er wijsheid is, die geen vermoeidheid is
en helderheid, die geen versterving is
wil ik die zien, wil ik die horen
En anders wil ik zot en troebel zijn.
(Vasalis)
In de hoop dat we velen van jullie weer tegenkomen met een lach op het gezicht, wens ik jullie namens
de dorsraad een goed jaar toe.
Bouw hospice in Kaag en Braassem komt dichterbij
De bouw van een hospice, ook wel bijna-thuis-huis genoemd, in de gemeente Kaag en Braassem komt
steeds dichterbij. De locatie is bekend en de bouwtekeningen liggen klaar. Alleen een sluitende
financiering ontbreekt. Het streven is nog steeds dat het hospice in 2018 wordt geopend.
Het bouwen van een hospice in Kaag en Braassem wordt door de Stichting Hospice Amandi al vele jaren
nagestreefd. Ook in onze gemeente zijn steeds meer ernstig zieken die niet thuis kunnen worden
verzorgd en vervolgens hun leven eindigen in een ziekenhuis waar zij vaak niet de aandacht krijgen die
ze verdienen.
Het gaat de stichting om een kleinschalig hospice, een huis waar ernstig zieke mensen hun laatste
maanden in een zoveel mogelijk huiselijke sfeer kunnen doorbrengen, bijgestaan en verzorgd door
hun dierbaren, vrijwilligers, professionele verzorgers en hun eigen huisarts. Naast twee bedden voor
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terminaal zieken, komen er ook twee bedden voor tijdelijke opname. Ook inwoners van Buitenkaag
mogen van het hospice gebruik maken.
Het hospice komt aan de Noordveenweg in Nieuwe Wetering op de plek van basisschool De Meerpaal.
Die school wordt gesloopt en op het fundament wordt het hospice gebouwd. Daarmee wordt begonnen
zodra de financiering rond is. Er is al veel geld ingezameld, afkomstig van landelijke fondsen,
kerkelijke instellingen, het lokale bedrijfsleven en van particulieren.
Er is nog 150.000 euro nodig om met de bouw te kunnen beginnen en om de exploitatie van de eerste
jaren te kunnen waarborgen.
Ook zijn er nog meer vrijwilligers nodig. Daarbij gaat het niet alleen om hulp bij de verzorging, maar
ook om ondersteuning in de keuken en bij het onderhoud van de tuin.
Het postadres is Stichting Hospice Amandi, Postbus 11, 2370AA Roelofarendsveen. Voor meer
informatie kunt u terecht bij coördinator Jenny van Velzen (06 21924271) en op www.hospiceamandi.nl
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Van de redactie
Door: Joke Pulles
Een gastvrij eiland
Op een zonnige maandagochtend in december maakten drie fietsers uit Hoofddorp een tochtje over
ons mooie eiland. ‘Uitgeput’ vroeg men naar een gelegenheid om een kopje koffie te kunnen drinken.
En zie daar: Afra zette spontaan een potje koffie. Na leuke verhalen gehoord te hebben fietsten deze
drie heren tevreden naar huis. “Wat een eiland”, met dank aan Afra.
Dank voor het opruimen
Namens mevrouw Trudie van Beek spreken we onze grote waardering uit voor de heer Hendriks die alle
rommel in en rond de papiercontainer op de Buitenkaag al jarenlang opruimt!
AED op de Emmalaan
De bewoners van de Emmalaan 12, Yvonne en Ron, hebben een AED in hun carport laten plaatsen. Een
prachtig initiatief!
“U heeft iets gemist”
Op 10 december trad met veel enthousiasme het cabaretgezelschap “de Schakel” op in de Ontmoeting
op de Buitenkaag. Deze groep bestaat sinds 1985. Wij luisterden naar een combinatie van conferences
en liedjes uit de musical “De Jantjes” en “Die goede ouwe tijd in de Jordaan”. Ondanks de stevige
sneeuwbuien was er een aardig aandachtig groepje verzameld. Het was een bijzondere zondagmiddag.
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IJSVERENIGING KAGERMEER (KGM) van 1914, meer dan 100 jaren jong
Internet: http://www.ijsclubkagermeer.nl e-mail: secr.kgm@kaag.nl

Door: Aad Onderwater, secretaris
Jeugd)schaatsen bij STS-KGM
Schaatsen bij STS-KGM kan je vanaf 7 jaar. Als je belangstelling hebt, moet je eens een keer komen
beleven hoe fijn dat schaatsen is. Proeflessen, geheel vrijblijvend, zijn altijd mogelijk. Deze uitnodiging
geldt overigens onverkort voor schaatsers van alle andere leeftijden, ook van mijn leeftijd en ouder …
Vraag snel een proefles aan door een mail te sturen aan: info@sts-kgm.nl of bel even met jeugdtrainer
Jan Rodewijk, 06.31936670. Schaatsen is niet alleen een gezonde sport, maar de trainingen en
wedstrijden zijn heel gezellig. Meld je aan en leef je uit op het ijs. Hollandser genieten kan nauwelijks.
Uit de ALV van 15 dec 2017 in De Ontmoeting
Ik loop met u de zaken door die ter tafel kwamen in de ALV dec 2017.
1.

De voorzitter opent de vergadering, verwelkomt de leden en de vertegenwoordigers van de
zusterclubs. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
a. We staan recht tijdens een ogenblik stilte, wegens het overlijden in 2017 van Gerard van
Schie, Mevr Nel Schoo- v. d. Broek, Truus Loogman-Pennings en Jan Uitewaal;
b. De secretaris meldt dat de samenwerking met Sassenheim in de STS-KGM goed loopt, doch
dat dit agendapunt enigszins prematuur is omdat de geplande vergadering met de STS-KGM
plaats gaat vinden op 20 december;
c. Samenwerking in stichting Meren- en Molentochten loopt traditioneel prima. Onze
inspanningen om alleen extra lidmaatschapsgelden af te dragen aan de KNSB als er
daadwerkelijk meren- en molentochten worden georganiseerd zijn opgepakt. Een uitwerking in
detail moet nog plaats vinden.

2.

De aantekeningen van de jaarvergadering 09 dec 2016 worden door de secretaris voorgelezen
en vastgesteld.

3.

Het financieel jaaroverzicht wordt door de penningmeester toegelicht en vervolgens
vastgesteld.

4.

De kascommissie
a. De voorgestelde decharge van het bestuur en het bedanken van de penningmeester voor
zijn perfecte boekhouding wordt op haar voordracht vastgesteld;
b. Van de Kascommissie is Wim van Es aftredend en zullen Arie van der Voorn [2018] en Albert
Strijk, die reserve was, komend jaar de kar trekken. Als reserve lid meldt zich Ria Rodewijk.

5.

De secretaris leest zijn jaarverslag voor dat door de ALV met applaus wordt vastgesteld. De
voorzitter vindt het nodig de secretaris te bedanken voor zijn maandelijkse bijdrage in de Heen
en Weer. De Secretaris vindt zulks niet nodig maar heeft er geen bezwaar tegen. Aansluitend
start de verkoop van loten.

6.

Na de pauze krijgt de heer Piet Hoogervorst het woord om enige toelichting te geven over de
KNSB.

7.

Bestuursverkiezingen.
Voorzitter Wim de Man is aftredend en wegens zijn zeer waarschijnlijke vertrek naar St.
Maarten voor de wederopbouw van het vliegveld aldaar, niet herkiesbaar. Gepoogd is een
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opvolger aan te trekken, de beoogde kandidaat deelde mee dat hij nog niet beschikbaar is. Het
bestuur heeft voorgesteld de functie voorshands vacant te stellen. Omdat Geert-Jan van der
Maden niet herkiesbaar aftrad stelt het bestuur voor de secretaris, die na een eerste periode
van vier jaar aftredend en herkiesbaar is, opnieuw in die functie te benoemen en hem
bovendien vice-voorzitter te maken, wat inhoudt dat hij ook zal optreden als waarnemend
voorzitter. Rob Ippel is aftredend en herkiesbaar voor een extra jaar. Tenslotte is ook Maup
Honcoop aftredend maar niet herkiesbaar. Het bestuur adviseert een compacter bestuur en de
uittredende bestuursleden zo mogelijk voor de vereniging te behouden als vrijwilliger voor
natuurijssituaties. De ALV stemt in met het voorgestelde. Maup en Geert-Jan worden
vervolgens bedankt voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. Zij en hun echtgenotes
worden bedankt met een bloemetje en een flesje geestrijk vocht. Als laatste formele daad
bedankt terugtredend voorzitter Wim, de herkozen bestuurders. De wnd. voorzitter vervult zijn
eerste taak door Wim hartelijk te bedanken voor zijn inzet. Met bloemen voor Tineke en een
fles voor Wim zelf wordt de dank van de vereniging gematerialiseerd.
8.

Een verslag van het jeugdschaatsen wordt gepresenteerd door Jan Rodewijk die dat als trainer
van de jeugd als geen ander kan.

9.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Wim sluit als bonus (voor hem) de
vergadering, waarna hij als rechtgeaard vrijwilliger de lootjes trekt. De traditionele slee – die
door omstandigheden nog niet is afgelakt – wordt gewonnen door Wim van Es.

Bestuurssamenstelling
Bekrachtigd door de ALV ziet het bestuur er als volgt uit:
Voorzitter:

Vacant

Secretaris/vicevoorzitter:

Aad Onderwater

Penningmeester:

Jan-Jaap Hoekstra

Lid:

Rob Ippel

Lid:

Jan Rodewijk

Lid:

Aad de Haas

Lid:

Nicolai Honcoop

Clubcontributie
Alle leden/begunstigers zijn benaderd i.v.m. de contributie. We hopen dat u gebruik wilt maken van de
aangeboden automatische, jaarlijkse incasso. Het individueel clublidmaatschap bedraagt € 5,00 en per
gezin wordt € 7,50 gevraagd. Het machtigingsformulier is bij velen thuisbezorgd, en kunt u ook
downloaden van onze website www.ijsclubkagermeer.nl . Een periodieke betaling via uw bank is
eveneens een goede optie. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. De ingevulde formulieren moeten
uiteindelijk naar de penningmeester dat kan o.a. via de onderstaande adressen:
Jan-Jaap Hoekstra

Leidsepoort 44, 2152 HE Nieuw-Vennep

astrid.jj@planet.nl

Aad Onderwater

Irenelaan 1, 2159 LL Kaag

aad.onderwater@kaag.nl

Schaatsen met een helm op: een verstandige zaak, geldt ook voor fietsen trouwens. Gebruik je hersens
én bescherm ze met een helm.
Nieuwjaarswens KGM
Mede namens het bestuur wens ik eenieder een gezond, sportief en voorspoedig 2018 waarvan ik
hoop en ons allen wens, dat er ditmaal weer eens van een echte winter sprake zal zijn.
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Kaagfit
Door: Marleen Metzlar

Allereerst wens ik eenieder een goed, gezond, sportief en creatief jaar toe! We gaan ons best doen om
weer zoveel mogelijk voor de 55-plussers onder ons te organiseren. We hopen dat we op deze manier
een bijdrage kunnen leveren aan een prettiger leefomgeving met aandacht voor elkaar.
Het kerstdiner in Brasa Kaagzicht op 8 december was een groot succes. Kaagzicht verraste ons met 3
gangen voor de prijs van 2! Hartelijk dank daarvoor. We hebben heerlijk gegeten en met 28 deelnemers
was er over de opkomst niet te klagen.
In januari gaan we weer als vanouds op de laatste vrijdag van de maand de open tafel organiseren. De
kosten voor een 2-gangen-diner inclusief een drankje zijn € 12,50.
De bridgedrive op de laatste zaterdag van de maand, is op 27 januari. U kunt zich per paar aanmelden
bij Rob. Heeft u geen partner en wilt u toch graag mee doen dan proberen wij u te koppelen aan een
andere ‘loslopende’ bridger.
Op 12 december hebben we ons kerststuk gemaakt. Ook hier een goede opkomst met 25 dames. De
heren laten het hier massaal afweten! Inmiddels zijn er 14 aanmeldingen om een bollenmand te gaan
vullen in Lisse. We gaan met elkaar afstemmen wanneer we dat gaan doen in januari. Wilt u nog
aanhaken, laat het dan even weten. De kosten voor een mand met ongeveer 144 bloembollen erin zijn
€ 27,50. Bovenop komen blauwe druifjes of narcisjes. Het bollenmand vullen is voor alle leeftijden, dus
niet alleen voor 55+.
De activiteiten op een rijtje:
26 januari

open tafel in restaurant Kaagzicht vanaf 17.30u. ontvangst, 18.00u aan tafel.
U kunt U zich opgeven bij Joke van Stam: 544318 of 06-30006588

27 januari

bridgedrive in de Ontmoeting aanvang 13.00u.
U kunt zich opgeven bij Rob Enthoven: rob.enthoven@ziggo.nl of 544692

Januari

bollemand opmaken
U kunt zich opgeven bij Marleen: marleen.metzlar@hotmail.com
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Stichting Sociaal Cultureel Centrum Kaag (SCCK)
Door: Rob Enthoven
Film
Op zaterdag 27 januari om 19.30 uur vertonen we de film “Something’s Gotta Give”.
Acteurs: Jack Nicholson, Diane Keaton, Keanu Reeves, Frances McDormand, Amanda Peet, John Favreau
Verhaal: Harry Sanborn (Jack Nicholson) is een onverbeterlijke rokkenjager met een libido dat de feiten
een paar decennia achterna holt. Tijdens een romantisch weekendje met Marin (Amanda Peet), zijn
nieuwe vlam, krijgt Harry plots hevige pijn in de hartstreek. En dat gebeurt uitgerekend in het
strandhuis van de moeder van Marin, in het poepsjieke Hampton. Gevolg; Harry belandt in de
bekwame, maar onwillige handen van de vrouw des huizes, Erica Barry (Diana Keaton), een succesrijke,
gescheiden toneelschrijfster uit New York. Gaandeweg veroorzaakt de mysterieuze “oudere vrouw” bij
Harry bijkomende hartstoornissen…van romantische aard. Maar een oude vos houdt zijn streken en
wanneer Harry aan het twijfelen slaat neemt zijn dokter, een charmante dertiger (Kenau Reeves), het
initiatief en begint Erica het hof te maken. En Harry, die het leven altijd vlotjes naar zijn pijpen liet
dansen, ziet zichzelf plots uitgerangeerd. Eindelijk een romantische komedie met hart en humor!
Entreekosten incl. koffie of thee € 3,00
Eten in Ontmoeting
Voorafgaand aan de film op zaterdag 27 januari bestaat de mogelijkheid met elkaar te eten in de
Ontmoeting. Wij gaan dan iets eten afkomstig van de 2 Wilgen. Op dit moment is nog niet bekend wat
we gaan eten. Eén week voor 27 januari mag u mij mailen/bellen om te horen wat we gaan eten.
De kosten bedragen € 12,50 p.p. Het eten begint om 18.00 uur en sluit aan op KaagFit bridge middag
die hieraan vooraf gaat. Niet bridgende personen of niet filmers zijn ook van harte welkom. Alle opties
zijn mogelijk. Zelfs uw niet bridgende/filmende huisgeno(o)t(e) is welkom.
Graag voor bridge en/of eten aanmelden per e-mail bij Rob.Enthoven@ziggo.nl, of telefonisch 544692.
Nieuwjaarsreceptie woensdag 10 januari
Onder het genot van een hapje en drankje en achtergrond muziek zullen wij het Nieuwe Jaar inluiden.
De Nieuwjaarsreceptie wordt u aangeboden door Dorpsraad Kaag en Buitenkaag, Stichting Promotie
Kaag en Stichting Sociaal Cultureel Centrum Kaag. Aanvang 20.00 uur in De Ontmoeting
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Stichting Promotie Kaag (SPK)
Door: Diny Meijer, www.kaag.nl, e-mail: info@kaag.nl en sec.spk@kaag.nl

Deze maand was uw redacteur op bezoek Bij Benjamin op Kaageiland. In het prachtige Grand Café
stond een heerlijk kopje koffie reeds klaar bij aankomst. De eigenaar, Mimo, schoof er gezellig bij en
vertelde: “Met een aanlegsteiger voor de deur, een fietspont pal naast ons terras en een jachthaven om
de hoek is het voor iedereen goed vertoeven op Kaageiland. De steiger -bereikbaar vanuit Haarlem en
Leiden- is de ideale plek voor het aanleggen van boten. In de naast ons gelegen jachthaven ‘t Fissertje
kunnen luxe motorsloepen, motorbootjes of zeilboten worden gehuurd voor een tocht over de
Kagerplassen of naar de Leidse binnenstad. Wij maken graag een pakketje klaar met lekkers en wijn
voor onderweg.”
“Uitgebreid à la carte tafelen kan ook; met keuze uit vlees-, vis- of vegetarische gerechten. Vanaf 12
personen is ook een BBQ mogelijk. Op ons zonnige terras is het uitzicht is adembenemend en dat
maakt ons restaurant tevens tot een toplocatie voor bruiloftsfeesten. We zijn het hele jaar open voor
familiefeesten, partijen en zakelijke arrangementen. Ook een salsa workshop, lachmeditatie of
boogschieten is in combinatie mogelijk. We stellen graag een passend arrangement samen in overleg
met onze gasten en maken er een onvergetelijke dag van. De meeste horeca op Kaageiland is maandag
en dinsdag gesloten. Daarom zijn wij woensdag en donderdag gesloten, want er moet altijd horeca
open zijn voor gasten”.
De modern ingerichte zaak oogt fris en brandschoon met verse bloemen op de tafels. Het personeel is
vakkundig en keurig gekleed. Op de verlanglijst staat terrasverwarming en goede toegankelijkheid voor
gasten die slecht ter been zijn. Meer streekproducten op de menukaart en duurzaamheid bevorderen.
Zuinig op de cultuur en het milieu alsmede goede omgangsvormen vindt Mimo erg belangrijk evenals
de kindvriendelijkheid in het bedrijf. Twee filialen met hetzelfde concept zijn Massada in Nieuw Vennep
en Alternatief in Hillegom.
Mimo neemt ook actief deel aan overleg in de regio
en vindt samenwerking heel belangrijk. “De Kaag
moet meer en meer worden gepromoot; landelijk
meer bekendheid is belangrijk. We kunnen pas
succesvol zijn als de gasten tevreden zijn en ook de
passanten die langskomen. Actie geeft reactie”.
Restaurant Benjamin, Beatrixlaan 42 2159 LJ Kaag
Telefoon

0252-545369

E-mail

info@bijbenjamin.nl

Website

www.bijbenjamin.nl
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Nieuws vanuit de St. Willibrordus
Door: Erna van Steen
De maand december ligt alweer achter ons. Wat een heerlijke feestelijke maand is dat toch!
Ook dit jaar kwam Sinterklaas weer bij ons op school. De pieten hadden aan ons gevraagd of wij
tekeningen en behang wilden maken voor de werkkamer van Sinterklaas. Natuurlijk deden wij dit met
liefde! Al onze mooie tekeningen hadden wij op school opgehangen. Toen de pieten onze schoenen
vulden met een lekkernij hebben zij de tekeningen gezien… Zij vonden ze zo mooi dat ze er een aantal
meegenamen Hier waren wij niet zo blij mee! Gelukkig kregen we de tekeningen weer terug toen de
pieten met Sinterklaas bij ons op school kwamen. Sinterklaas had weer een paar ondeugende pieten
meegenomen… Eén piet heeft zelfs behang op de deur van de aula geplakt… Ook hier waren we niet
zo blij mee. Gelukkig ging de rest van de dag goed en genoten we met elkaar van het Sinterklaasfeest!
Het tweede deel van de maand december stond in het teken van het Kerstfeest. In een korte periode is
er door het team en de kinderen een schitterende viering in elkaar gezet. Vol overgave vertelden de
kinderen het kerstverhaal en werd het ook nog eens uitgebeeld. Ook dit keer was er weer veel
belangstelling vanuit de ouders, opa’s en oma’s en mensen uit het dorp. Fijn om de betrokkenheid met
school te zien!
Het team van de St. Willibrordus wenst u allemaal een gelukkig 2018 toe vol liefde en gezondheid.

Als betaalde vrijwilliger de lunch op school begeleiden? Zorgen voor ontspanning voor en met de
leerlingen van de allerleukste school in de omgeving? Die mogelijkheid is er nu!
Wij zoeken voor onze Tussen Schoolse Opvang (overblijf) vrijwilligers die tussen 11:35 uur en 13:00
uur met de kinderen willen eten en buiten spelen. Overblijven gebeurt altijd met twee enthousiaste
vrijwilligers in een groep van ongeveer 20–25 leerlingen.
Wij zoeken vrijwilligers die:
* tijdens schoolweken 1-3 vaste dagen beschikbaar zijn tussen 11.35 en 13.00 uur;
* Een vrijwilligersvergoeding van € 9,00 per keer willen ontvangen;
* Op een leuke manier betrokken willen zijn bij de St. Willibrordusschool.
Helpt u ons uit de brand? Laat het dan zo snel mogelijk weten!
Helouise Vermeulen, TSO coördinator ‘St- Willibrordus’
T

06 22 88 52 84

E

h.vermeulen@kinderopvanghaarlemmermeer.nl

“U kunt natuurlijk ook even de school binnenlopen om de sfeer te proeven,
zodat u weet waar u ja tegen zegt!”
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Activiteiten in en rond de Stal
Door: Ria Stolk
Terugblik op de adventsperiode
De bijeenkomsten in Advent, rond de vier voormoeders van Jezus, dit n.a.v. de beelden die naast het
logeerhuis staan, werden zeer goed bezocht. Wij kijken dan ook met plezier terug op deze ochtenden.
Leuke spreeksters met mooie verhalen en bovenal leuke gasten. Wat wil je nog meer! Eigenlijk niets, of
toch wel….
Nog een serie rond Bijbelse vrouwen organiseren. Veel bezoekers vroegen er ook naar. Dat gaan we
dus ook doen. Niet vier keer binnen een maand, maar b.v. één keer in de twee maanden, te beginnen
in het voorjaar. Welke vrouw we onder de loep nemen, en wie de gasttheoloog is kunnen we op dit
moment nog niet zeggen. U hoort het zo snel als mogelijk is.
De kerstsamenzang was ook dit jaar weer een geweldig gebeuren. Steeds meer mensen weten de plek
onder de hooiberg te vinden. Een hartelijk dank je wel aan de voorbereiders, musici en vrijwilligers; zij
maken er elke keer weer iets moois van!
Woensdag 17 januari 2018: Prince-Princess Foundation
Op woensdagmorgen 17 januari komt mevrouw Liz Wassenaar vertellen over het project De PrincePrincess Foundation (voorheen ‘Little Dresses for Africa’). De Prince-Princess Foundation is een nonprofit organisatie in Sassenheim, die met behulp van creatieve en enthousiaste vrijwilligers jurkjes en
broekjes maakt uit lapjes katoen en deze verstuurt naar de allerarmste kinderen in de wereld.
De stichting komt graag in contact met vrijwilligers in de Bollenstreek (Nederlands- of Engelstalig) die
het leuk vinden om meer te weten te komen over dit project of mee willen helpen bij het maken van
jurkjes en broekjes etc. Daarom komt Liz naar De Stal om alle aanwezigen enthousiast te maken voor
dit prachtige initiatief. De handwerkclub onder leiding van Agaath en Ineke wordt ook uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn. Vanaf 10.00 uur is er koffie en de presentatie begint om 10.30 uur.
Woensdag 31 januari 2018: lezing “Een einde van Alzheimer?”
Volgens de Stichting Alzheimer Nederland krijgen ieder uur 5 mensen in Nederland de ziekte van
Alzheimer. Het is een ziekte waar we allemaal bang voor zijn. En terecht, want uiteindelijk krijgt één op
de drie vrouwen deze aandoening. Bij mannen is het risico iets kleiner. Er is nog geen geneesmiddel in
beeld.
Dr. Dale Bredesen is hoogleraar Neurologie aan de Universiteit van California in Los Angeles en doet al
30 jaar onderzoek naar Alzheimer en andere vormen van dementie. Zijn bevindingen geven hoop dat
deze ziekte niet alleen kan worden voorkomen, maar ook kan worden teruggedraaid. Tot nu toe
hebben we allemaal gehoord dat de ziekte van Alzheimer niet te genezen is en dat “het je overkomt”.
Maar Dr. Bredesen zet dit vastgeroeste denkbeeld op zijn kop: “Alzheimer kan worden voorkomen en
in veel gevallen kan het worden teruggedraaid. Niemand zou moeten sterven aan deze ziekte.”
Wat is het geheim? Dr. Bredesen gebruikt voor zijn methode principes uit de zogeheten functionele
geneeskunde. Dat is een manier van genezen waarbij deskundigen en patiënt samen op zoek gaan
naar de onderliggende oorzaak van een ziekte.
Benieuwd naar de werkwijze van Dr. Bredesen? Patrick Feiner, sinds 2016 GezondheidsArchitect, heeft
de opleiding van Dr. Bredesen inzake de werkwijze gevolgd. Hij licht een tipje van de sluier op in zijn
lezing. Vanaf 10.00 uur is er koffie en de lezing begint om 10.30 uur.
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Dinsdag 16 januari: Leesclub
De kerstbijeenkomst van maandag 11 december kon helaas niet doorgaan vanwege de sneeuw. De
leesclub komt op dinsdag 16 januari om 14.00 uur weer bij elkaar. Het boek dat besproken wordt is
‘Het beste wat we hebben’ van Griet op de Beeck.
De Stal is op zoek naar…
Op de Stal zijn wisselende activiteiten: zo ontvangen wij vaak groepen die willen vergaderen en na hun
brainstormsessie ook nog een hapje willen eten. Omdat het steeds drukker en drukker wordt zijn we
met name voor de bediening van onze gasten op zoek naar jonge mensen, die een handje willen
helpen. Misschien volg jij een opleiding om later te gaan werken in de horeca? Dan is dit misschien een
leuke plek om ervaring op te doen. Of wellicht doe jij een andere studie en hebt gewoon nog wat tijd
over om zo een centje bij te verdienen. Lijkt het je wat? Neem even contact op met onze Stalmeester:
Adriaan Tieleman. Mail naar info@destalopdekaag.nl, Adriaan wil je er graag meer over vertellen.
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Algemene informatie
Politie/brandweer/ambulance- wanneer elke seconde telt
Politie kantoornummer

112
0900 8844

Spoedeisende hulp huisartsen 's avonds en in het weekend
Dagelijks: ma t/m do van 17:00 uur – 08:00 uur
Weekend: vr t/m ma van 17:00 uur tot 08:00 uur
Duin- en Bollenstreek:

Dokterspost: DDDB, Buitenplaats Nieuw Schoonoord (BNS)

0252-240212

Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA VOORHOUT
Nieuw Vennep en Abbenes: Huisartsenpost in Spaarne Ziekenhuis

023 - 8908700

Spaarnepoort 1, 2134 TM HOOFDDORP
Kaag en Braassem

Spoedpost Zuid Holland Noord, p.a Rijnland Ziekenhuis locatie

0900 - 5138039

Leiderdorp, Simon Smitweg 1, LEIDERDORP
Apotheek
Duin- en Bollenstreek

Nieuw Vennep en Abbenes
Kaag en Braassem

Apotheek Sassenheim, Hoofdstraat 190, Sassenheim
Voor spoedgevallen altijd iemand bereikbaar

0252 – 210169

Apotheek Sassembourg, Jan van Brabantweg 51, Sassenheim

0252 - 228777

Apotheek de Kind, Dr.V.Haeringeplantsoen 10, NIEUW VENNEP

0252 – 672971

Apotheek Getsewoud, Händelplein 23, NIEUW VENNEP

088 - 8866444

Apotheek de Nachtwacht, Leiden

071 – 5665019

Apotheek Alkemade, Roelofarendsveen

071 – 3319100

Alrijne Ziekenhuis, di vanaf 13:00 uur tot wo 13:00 uur

071 – 5178178

LUMC, wo vanaf 13:00 uur tot di13:00 uur

071 – 5269111

24-uurs ziekenhuisdienst voor ongevallen

071 – 5828282

Ziekenhuis
Leiden
Leiderdorp

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
Overige nummers en informatie
Basisschool

RKBS St. Willibrordus, Hoofdweg 2034, 2158 MC Buitenkaag

0252 - 544308

Email: info@st-willibrordusschool.nl
Website: www.st-willibrordusschool.nl

Klachtennummers

Dierenambulance (uitsluitend) Haarlemmermeer

023 - 5653315

Noodopvang voor dieren (uitsluitend Haarlemmermeer)

023 – 5626136

Stichting Geluidshinder Schiphol, klachtennummer

020 – 6015555

Gemeente Kaag en Braassem, klachtennummer

071 - 3327272

Rayonbeheer gemeente Haarlemmermeer
Taxibedrijven

A-Tax de Vries BV

0900 - 1852
0252 - 519000

Regiorijders

0900 - 9343

OV taxi Leidse Regio

0900 – 2022368

AML Flex – Openbaar

Telefonisch te bespreken via 088-6 000 966 of via de app.

vervoer op afspraak

Bestel: 30 minuten voor vertrek
Ma t/m vr: tussen 6.30 – 20.30 uur
Za/zo en feestdagen: 7.30 – 20.30 uur
Meer informatie: www.connexxion.nl/aml

Buurtbus

Van Buitenkaag, Kaagpont, naar Lisse
Vertrek ma t/m vr: 07:50, 09:20, 10:50, 12:20, 13:50, 15:20, 16:50 (elk 1,5 uur)

www.arriva.nl

Vertrek zaterdag: 09:20, 10:50, 12:20, 13:50, 15:20, 16:50 (elk 1,5 uur)
Van Buitenkaag, Kaagpont, naar Roelofarendsveen

ingangdatum regeling

Vertrek ma t/m vr: 08:13, 09:43, 11:13, 12:43, 14:13, 15:43, 17:13 (elk 1,5 uur)

10-12-2017

Vertrek zaterdag: 09:43, 11:13, 12:43, 14:13, 15:43, 17:13 (elk 1,5 uur)
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