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EVENEMENTENKALENDER 2018
Datum

Evenement

Plaats / tijd

9 februari

Carnaval met modeshow

De Willibrordus, 11.15 uur

11 februari

Benefietconcert

De Stal, 14.00 uur

18 februari

Senioren Spelletjesmiddag

De Stal, 14.00 uur

22 februari

Open tafel

Restaurant Kaagzicht, 17.30 uur

23 februari

Bridgedrive

De Ontmoeting, 13.00 uur

24 februari

Gezamelijke maaltijd

De Ontmoeting, 18.00 uur

24 februari

Filmvertoning “Tulipani”

De Ontmoeting, 19.30 uur

13 maart

Première toneeluitvoering “Wie Wil Die Kan”

Hotel Orion

15 en 16 maart

Voorstelling toneeluitvoering “Wie Wil Die Kan”

Hotel Orion

21 maart

Bloemschikken

De Ontmoeting

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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Terug in de tijd
Deze maand geen bijdrage van de Dorpsraad. In plaats daarvan reizen wij terug in de tijd naar een
periode van drukke bouwactiviteiten op het eiland Kaag rond 1960. De nieuwe huizen in de Beatrixlaan
zijn net voltooid en de bouw van de bungalowwijk (rechtsonder is in volle gang. Van Motel Eijmershof
ontbreekt nog elk spoor, evenals van de Alexanderlaan. Aan de Buitenkaag is eveneens nog geen
sprake van de nieuwe straten en huizen die daar later in de jaren zestig en zeventig zouden verrijzen.
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IJSVERENIGING KAGERMEER (KGM) van 1914, meer dan 100 jaren jong
Internet: 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 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.
Schaatsresultaten
Het

mooie

van

jeugdschaatsen

is

dat

er

vrijwel

altijd

groei

is

te

melden.

Tijdens

de

Nieuwjaarswedstrijden op 5 januari en de competitie op 13 januari regende het net zo hard PR’s als het
op het moment dat ik dit schrijf buiten plenst. Alle STS-KGM-ers verbeterden hun PR en dat gold ook
voor de overige sportertjes. De welpen, mini’s, benjamins, pupillen en de verschillende klassen
junioren reden massaal tijden die ze nog niet op de klok hadden gezien. Prachtig en proficiat, ga zo
door.
Als dit nummer wordt verspreid zijn alle vier de alternatieve Elfstedentochten op de Weissensee
gereden. Dinsdag 23 vrijdag 26 januari reden KGM-ers en andere bekenden kennelijk nog niet, althans
ze zijn niet te vinden in de uitslagen. Die van dinsdag 30 mocht ik nog aanleveren, maar eventuele
resultaten van vrijdag 02 februari komen als “gedateerd nieuws” in het maartnummer.
Op weg naar een 333 meter baan?
Er wordt gecoördineerd gewerkt aan het vergaren van de muntjes, nodig om het ‘oprekken’ van de
Leidse baan van 250 naar 333 meter te kunnen bekostigen. Van het leeuwendeel van nog benodigde
fondsen, €3,2 miljoen, wordt gehoopt en verwacht dat de gemeentes in de regio rond Leiden die
opbrengen. Wij als KGM doen mee met de andere ijsclubs in Kaag en Braassem om die gemeente te
overtuigen van de noodzaak en vervolgens een donatie te doen. Op 1 februari om 15.30 uur is er
overleg ter zake op het gemeentehuis in Roelofarendsveen.
Volgens recent gepubliceerde cijfers is er daarna nog eens €1,4 miljoen nodig. Op 13 februari om
19.30 uur presenteert de IJshal alle wervingsactiviteiten en de gewenste inzet van de verenigingen.
Opties die zijn genoemd: een bijdrage per regio-inwoner – we hebben er 541.000 - van €3,33;
Schaatsmaat worden en een mooie tas krijgen voor €33,30; een stukje ijs ‘kopen’ €3,33 per dm2, de
333m baan heeft een oppervlak van 6.500 m2, dus een ruim aanbod; een obligatie voor je rekening
nemen €333,-; een zonnepaneel schenken €666,- et cetera. Het behoeft geen betoog dat alle geduide
bijdragen niet beperkt hoeven te blijven tot een eenmalige actie. Op de site www.333m.nl is alles
hierover te vinden.
Ook het bedrijfsleven is of wordt gepolst over een steuntje in de rug. Door Chantal van Dorsten werd
namens KGM eind vorig jaar een aanvraag ingediend bij het Schipholfonds. Hiervoor ook van deze
plaats dank. KGM viel niet in de prijzen, jammer, maar we hebben meer pijlen op onze boog. Ik hoop
dat dat fonds zelf het initiatief neemt om bijvoorbeeld zijn naam aan de nieuwe ijshal te verbinden. Een
groot deel van de gemeentes die belang hebben bij een mooie 333m baan, liggen immers in het
gebied waar het fonds af en toe leuke dingen doet.
De in de sport actieve sponsor Univé springt ook via haar lokale vestigingen jaarlijks bij om mooie
doelen gerealiseerd te krijgen. We hebben dit mooie doel voorgedragen. Als Univé zijn er meer.

4

Bestuurlijke zaken
Samenwerken is veelal een tak van sport die voor alle betrokkenen goed uitpakt. We werken al nauw
samen met Sassenheim onder de koepel van de STS-KGM en daar zijn we erg tevreden over. Het
bestuur van de IJs- en Skeelerclub Lisserbroek heeft recent te kennen gegeven, in te zijn voor een
verkennend gesprek met ons. We sluiten zeker niet uit dat we van elkaar nog iets kunnen leren en al
pratend zogenoemde win-win-situaties kunnen benutten. Ik hoop dat daarover te gelegener tijd
nieuws is te melden.
Club contributie
Leden/begunstigers kunnen binnenkort worden 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. Een machtigingsformulier
staat hierna afgedrukt maar kunt u ook downloaden van onze website www.ijsclubkagermeer.nl, terwijl
ook het clublid dat u bezoekt, deze formulieren bij zich heeft. Een periodieke betaling via uw bank is
eveneens een optie. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Nagekomen bericht van de Weissensee
Met dank aan de redactie voor de enigszins verruimde deadline, praat ik u graag bij over de derde
Alternatieve Elfstedentocht, gereden op dinsdag 30 januari. De dubbeldorpse deelname in Oostenrijk
die dag, was gereduceerd tot één: Corrin Duivenvoorden. Daar ben ik overigens mede schuldig aan,
mea culpa. Door in de doelgroep oud-Kagers mee te nemen kan ik ook aandacht besteden aan
Henriëtte van Gerven en de tweeling Annie (de Vogel-Loogman) en Mien (Onderwater-Loogman) en als
‘bonus’ Leo de Vogel uit Lisserbroek. Vanwege het verwachte mooie en dus zonnige weer werd de
toertochtstart vervroegd naar 06:00 uur. Corrin passeerde 21 seconden over 6 de meet om te beginnen
aan een mooie vlakke tocht. Steeds rondjes van 12,5 km met een gemiddelde boven de 27 km/h, wat
rondjes van circa 27 minuten inhoudt. Bij het ronden van de 150 km zat hij in een groepje dat slechts
tien deelnemers voor moest laten gaan. Pas de laatste drie laps ging de snelheid iets omlaag, de laatste
twee ronden gingen in 30:18 en 31:07 minuten. De zon, prima voor de toeschouwers, maakte het ijs
zacht en dus trager: werkijs. Corrins eindtijd 7:30:29, daarmee werd hij elfde van de 1087 deelnemers,
waarvan ruim 200 dames die hem voor moesten laten gaan. Dan de oud-Kaagse dames, let op de
volgorde …. Henriëtte startte voor de 100 km prestatietocht bijna twee minuten over acht. Zij reed de
eerste vijf rondjes in 36 tot 37 minuten, gemiddeld iets boven de 20 km/h, vervolgens twee in de
veertig minuten, nog altijd ruim 18 km/h en de laatste ronde kostte 47,21 minuten. Haar 100
kilometer ging in 5:13:25, wat een gemiddelde inhield van 19,14 km/h. Annie schreef in voor de 200,
maar stopte nadat ze twee ronden achter de rug had. Die twee gingen met een gemiddelde snelheid
van 19,6 km/h, naar ik aanneem geheel volgens plan. Wat de reden was van haar uitstappen is mij niet
bekend, opzet zal het niet zijn geweest. Zus Mien reed zes laps in een vlakke tocht, met een
gemiddelde snelheid van 19,75 km/h. Totaal voor de 75 km, 3:47:54, waarna deze Hollandse
Française het voor gezien hield. Tenslotte de bonus, Leo de Vogel. Startte ook voor de prestatietocht.
Hij finishte circa 8 minuten voor 11, net op tijd voor de koffie. Zijn 50 km gingen in 2:51:05, wat een
gemiddelde betekent van 17,54 km/h.
Zoals ik vorig jaar ook duidde moet je er gewoon zelf bij zijn om echt te genieten; misschien volgend
seizoen? Als je zelf rijdt besef je ook wat beter welke mooie prestaties de vijf hebben geleverd.
Dames, heren; proficiat. Voorbeeldig wat jullie hebben laten zien, dank daarvoor.
Schaatsen met een helm op: een verstandige zaak, geldt ook voor fietsen trouwens
Gebruik je hersens én bescherm ze met een helm.
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Ondergetekende machtigt hierbij de IJsclub Kagermeer, tot wederopzegging, de jaarlijkse contributie
voor het lidmaatschap te innen met ingang van 2017 van bankrekening

..

NL

..

..

..

Inschrijfformulieren zonder rekeningnummer worden niet in behandeling genomen.

Naam

………………………………………………………………………………

Adres

………………………………………………………………………………

Postcode …………………

Plaats ……………………………………….

Datum ……………………

Handtekening ……………………………..

Het lidmaatschapsgeld wordt jaarlijks begin november automatisch van uw rekening afgeschreven.
Indien u niet akkoord gaat met de afschrijving kunt u binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot
terugboeking indienen bij uw bank.

Iedereen is van harte welkom om lid te worden van de IJsvereniging Kagermeer. Dit kan als individueel
lid of als gezinslid. Het lidmaatschap geeft u recht om deel te nemen aan activiteiten die tijdens een
natuurijsperiode worden georganiseerd op natuurijs. Tevens wordt u uitgenodigd voor de Algemene
Leden Vergadering in december.
Lidmaatschap: (A.u.b. aankruisen wat van toepassing is.)
O Individueel € 5,00
O Gezin € 7,50

Na de automatische incasso ontvangt u de lidmaatschapskaart(en) inclusief de uitnodiging voor de
jaarvergadering in uw brievenbus.

Een machtigingsformulier kunt u ook downloaden van www.ijsclubkagermeer.nl. Dit formulier kunt u
opsturen naar of inleveren bij:
Jan-Jaap Hoekstra

Leidsepoort 44, 2152 HE Nieuw-Vennep

astrid.jj@planet.nl

Wim de Man

Huigsloterdijk 369, 2158 LR Buitenkaag

acmankaag@yahoo.com

Aad Onderwater

Irenelaan 1, 2159 LL Kaag

aad.onderwater@kaag.nl

K.v.K. Leiden 40446236

Rabobank NL26 RABO 0301 1042 71
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Kaagfit
Door: Marleen Metzlar
We zijn op 15 en 17 januari naar Jacqueline de Kooker van Deko Tuinen in Lisse geweest voor het
vullen van een mand met bloembollen. We werden hartelijk ontvangen in haar atelier met een kopje
koffie of thee en een lekkere koek. De houtkachel snorde, dus het was er aangenaam van temperatuur.
Per mand gingen er minstens 200 bloembollen in de manden, dus dat wordt straks een lust voor het
oog. Zodra de eerste bloemen verschijnen moet de mand flink nat gemaakt worden, totdat het water
aan de onderkant van de mand er door de gaatjes weer uitloopt. Vanaf dat moment regelmatig gieten,
want 200 bollen lusten wel een slokje!
Jacqueline is een zeer veelzijdige dame. Naast het vullen van bollenmanden doet ze ook workshops
hanging baskets maken. Alle baskets worden na afloop van de workshop in hun kas bewaard en
verzorgd en in het weekend van Moederdag kunnen ze dan, uitbundig bloeiend, worden opgehaald.
Jacqueline is van origine coupeuse en geeft ook naailessen. Toen zij 10 jaar geleden met haar man
naar de Heerenweg verhuisde is zij begonnen met de groen-workshops en tegenwoordig komen de
naailessen op de tweede plaats. Haar telefoonnummer, voor wie enthousiast is geworden, is 0618152687.
De bridgedrive op de laatste zaterdag van de maand is op 23 februari. 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.
Het gezamenlijke diner bij Brasa Kaagzicht is op vrijdag 22 februari. De kosten voor een 2-gangendiner inclusief een drankje zijn € 12,50. Komt allen, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Het bloemschikken in maart is op woensdag de 21ste We gaan weer een mooi voorjaarsstuk maken in
de Ontmoeting. Noteer de datum alvast in uw agenda.
De activiteiten op een rijtje:
22 februari open tafel in restaurant Kaagzicht. Ontvangst vanaf 17.30 uur, 18.00 uur aan tafel.
Aanmelden bij Joke van Stam, 544318 of 06-30006588
23 februari bridgedrive in de Ontmoeting. Aanvang 13.00 uur.
Aanmelden bij Rob Enthoven rob.enthoven@ziggo.nl of 544692
21 maart bloemschikken in de Ontmoeting.
Aanmelden bij marleen.metzlar@hotmail.com of 0617-672058
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Stichting Sociaal Cultureel Centrum Kaag (SCCK)
Door: Rob Enthoven
Film
Op zaterdag 24 februari om 19.30 uur vertonen we de film “Tulipani” in de Ontmoeting.
Acteurs: Ksenia Solo, Giancario Giannini, Gijs Naber, Donatella Finocchiaro, Lidia Vitale, Anneke
Sluiters, Giorgio Pasotti.
Tulipana is een sprookjesachtige tragikomedie over een romantische Zeeuwse boer die na de
watersnoodramp in 1953 nooit meer natte voeten wil en naar het zuiden van Italië fietst. Aan de rand
van een klein dorpje weet hij op miraculeuze wijze tulpen te kweken en groeit hij uit tot een levende
legende. Dertig jaar later probeert een Italiaanse politie-inspecteur te achterhalen wat er daadwerkelijk
gebeurde.
De kosten bedragen € 3,00 inclusief koffie of thee
Eten in Ontmoeting
Voorafgaand aan de film op zaterdag 24 februari 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.
Eén week voor 24 februari, mag u mij mailen/bellen om te horen wat we gaan eten.
Het eten begint om 18.00 uur en sluit aan op de KaagFit bridgemiddag die hieraan vooraf gaat. Nietbridgende personen en niet-filmers zijn ook van harte welkom. Alle opties zijn mogelijk. Zelfs uw niet
bridgende/filmende huisgeno(o)t(e) is welkom.
De kosten bedragen € 12,50 p.p.
Aanmelden voor bridge en/of eten per e-mail bij Rob.Enthoven@ziggo.nl of telefonisch via 544692.

Oranje Nieuws
Door: Jan Verwater, namens het Oranje Comité
Het Oranje Comité is de afgelopen periode alweer enkele keren bij elkaar gekomen om de festiviteiten
van 2018 voor te bereiden. Een gedenkwaardig jaar, want het comité bestaat dit jaar 90 jaar!!!
Het thema van dit jubileumjaar is “Wild West” en we hebben al veel leuke ideeën om m.n. de
Koningsdag voor jong en oud mee te vullen. Mocht u nog leuke tips of ideeën hebben, dan ontvangen
we die graag voor 15 februari in verband met onze volgende vergadering. U kunt ze aan ons
doorgeven per mail (oranjecomitedekaag@gmail.com), maar u kunt natuurlijk ook even contact zoeken
met een lid van het comité.
Een nieuw onderdeel dit jaar is in ieder geval “Heel de (Buiten)Kaag bakt!”. In de komende edities van
Heen en Weer kunt u hier meer over lezen, maar wat ons betreft kunt u nu al uw fantasie aan het werk
zetten om een mooi ontwerp te bedenken, liefst natuurlijk in het kader van het thema! We gaan
binnenkort ook starten met het samenstellen van ons nieuwe programmaboekje.

Mocht u een bedrijf hebben dat nog niet in ons boekje adverteert, maar heeft u wel interesse (of kent u
iemand met zo’n bedrijf) dan kunt u dat doorgeven via het hierboven vermeld mailadres.
Ik verwijs u ten slotte graag naar onze facebookpagina om tussendoor op de hoogte te blijven van al
onze activiteiten. U kunt daar in ieder geval weer even in oranje-sfeer komen door het bekijken van
alle schitterende foto’s van het afgelopen jaar.
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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 blijft uw redacteur op eigen terrein. Jachthaven Kaagdorp is een coöperatieve vereniging.
De exploitatie is in handen van de gezamenlijke leden, die ‘eigenaar’ zijn van één of meerdere
ligplaatsen. Zij kunnen hun ligplaats ook verhuren. Jachthaven Kaagdorp is mede vanwege de
strategische ligging beslist een echte doorgangshaven te noemen en beschikt over ruim 300
ligplaatsen. Passanten worden met open armen ontvangen en komen na een eerste bezoek regelmatig
weer terug. De haven heeft zowel plekken aan de ringvaart als binnenin de haven.
Het eetcafé heeft een nieuwe naam gekregen; “Bistro Charrels aan de haven” gaat een frisse nieuwe
koers varen. Claudia Lakwijk en haar partner Marco zwaaien er de scepter. Er kan heerlijk worden
gegeten en gedronken tegen betaalbare prijzen. Claudia en Marco hebben in Den Haag ook een bistro
op het mooie Noordeinde. Een koninklijke toplocatie op een steenworp afstand van Paleis Noordeinde.
Zij zagen de start van een tweede bistro bij de jachthaven als een mooie aanvulling en uitbreiding.
Havenmeester

Bert

Gallas

verzorgt

de

dagelijkse gang van zaken en kent het reilen
en zeilen van de haven als geen ander. Hij is
als het ware bijna in de haven geboren. Hij
heeft hart voor de zaak en is nooit te
beroerd een helpende hand te bieden. Voor
alle vragen is hij dan ook de juiste man! De
voorzieningen in de haven zijn goed te
noemen. Er is WIFI op de gehele haven en
alle steigers zijn voorzien van water en
elektra tegen een tafief van €0,50 voor 100
liter water of voor 1 kWh. Aan weerszijde
van de haven zijn goede en vooral schone
sanitaire

voorzieningen

met

gescheiden

douches voor dames en heren. Deze werken
op een €0,50 munt, maar dan krijg je ook
een gulle douche. Wassen en drogen is ook
mogelijk. Munten hiervoor kunnen bij de
havenmeester worden gekocht.
Voor de kinderen is er een prachtige eigen speeltuin met schommels, een glijbaan en een klimhuis.
Vaak wordt hier piraatje, tikkertje of verstoppertje gespeeld, terwijl de ouders op het naastgelegen
terras van de Bistro lekker toekijken en even van hun rust genieten, waarbij zij zelf verantwoordelijk
zijn voor het toezicht op hun kinderen.
Jachthaven Kaagdorp heeft één van de weinige vuilwaterstations in de omgeving. Voor een paar euro is
de vuilwatertank weer geleegd. Het is verboden om vuil water te lozen in het vaarwater en de boetes bij
overtreding zijn niet misselijk. De jachthaven beschikt over een eigen parking naast de haven, direct na
het pontje naar links. Deze parking heeft beperkte ruimte en kan in de weekenden snel vol zijn. Geen
probleem, je kunt dan gebruik maken van de parking in Buitenkaag, naast Leidsemeerstraat 10, op nog
geen 300 meter van de pont. Bij de ingang van de haven is uiteraard een AED aanwezig.
Jachthaven Kaagdorp; Julianalaan 1c, 2159 LA Kaag. Tel 06 - 12202881
Email: havenmeester@jachthavenkaagdorp.nl Website:
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www.jachthavenkaagdorp.nl

Nieuws vanuit de St. Willibrordus
Door: Erna van Steen
Na een heerlijke kerstvakantie zitten we inmiddels alweer helemaal in het ritme. De kinderen zijn weer
met een nieuw thema begonnen: groep 1/2/3 werkt aan het thema Bouwen. Groep 4 gaat terug in de
tijd en onderzoekt de dinosaurussen. Als echte archeologen zijn ze een dinosaurus uit een stuk steen
aan het beitelen. Groep 5 t/m 8 werkt aan het thema ‘Geloof”. Het is heel interessant om te leren welke
geloven er zijn en welke rituelen daarbij horen.
In de kerstvakantie is er hard gewerkt om een deel van de aula om te toveren in een lokaal voor de
peuters. Op maandag 8 januari is Olleke Bolleke gestart op de St. Willibrordus. We vinden het geweldig
dat we nu een intensievere samenwerking hebben en dat wij op onze school en in ons dubbeldorp een
doorgaande leerlijn aan kunnen bieden voor kinderen van twee tot twaalf jaar. De peuterspeelzaal is op
maandag-, dinsdag- en donderdagochtend open.
Zoals u weet is juf Anne Haanstra met zwangerschapsverlof. Ze geniet enorm van haar mooie dochter
Julia. Na de voorjaarsvakantie komt juf Anne weer terug op school. Zij zal vanaf die periode vier dagen
in de week les geven aan groep 6/7/8. De vijfde dag wordt verzorgd door juf Anne van Wouwen. We
zijn heel blij met beide juf Annes.
Op vrijdag 9 februari vieren wij op school carnaval! Het belooft een gezellige dag te worden met allerlei
activiteiten. Om 11.15 uur lopen alle kinderen in de aula een modeshow om hun prachtige outfits te
laten zien. U bent hierbij van harte welkom! We sluiten de ochtend af met een heuse polonaise door de
school en over het plein.
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u onze website www.st-willibrordusschool.nl bekijken. Hierop
plaatsen we zo snel mogelijk de foto’s van deze dag.

Oproep door St. Willibrordus
Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het al weer Pasen. Ook dit jaar maken we met de
kinderen weer Palmpaasstokken om uit te delen aan mensen in Buitenkaag en Kaag.
Heeft u nog een palmpaasstok thuis liggen, wilt u deze dan afgeven op school? Mocht dit niet lukken,
wilt u dan contact opnemen met Erna van Steen (tel. 544308)? Dan kijkt zij of de palmpaasstok bij u
opgehaald kan worden.

Toneelvoorstellingen
Kaagse toneelvereniging “Wie wil die kan” voert nieuw stuk op
Het is alweer bijna zover; de premiere van het nieuwe toneelstuk door de Kaagste toneelvereniging zal
in maart plaatsvinden in Hotel Orion. Zet de data van de drie uitvoeringen alvast in uw agenda. In een
volgende editie van Heen en Weer vertellen we u er meer over.
13 maart

première

15 maart

uitvoering 2

16 maart

uitvoering 3
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Activiteiten in en rond de Stal
Door: Ria Stolk

Benefietconcert 11 februari 2018
Op zondag 11 februari is het weer tijd voor een gezellig zondagmiddagconcert in de Stal m.m.v. een
aantal leden van het ‘Van Eassenaerorkest’ en ‘Het HalfSexteT’. Er worden diverse muziekstijlen ten
gehore gebracht, van klassiek tot modern. De opbrengst van dit concert gaat naar het ‘Duchenne
Parent Project’.
Aanvang concert: 14.00 uur
Prijs: 15 euro per persoon, inclusief koffie met wat lekkers en in de pauze een hapje en een drankje.

Door: Maup Honcoop, namens het Senioren Uitgaansteam
Senioren spelletjesmiddag
Tijdens de Senioren-uitgaansdag in juni van het vorige jaar konden alle senioren, die meevoeren op de
‘Juliana’, een wens doen, oftewel een leuk plan bedenken of idee opperen. Het mocht van alles zijn.
Uiteindelijk is daar het volgende plan uit voortgekomen: een spelletjesmiddag in de Stal.
Dit gaat gebeuren op zondag 18 februari van 14.00 tot 17.00 uur. De senioren die mee willen doen
aan deze middag kunnen klaverjassen, sjoelen, dominoën, mens-erger-je-niet spelen, kwartetten of
gewoon gezellig met elkaar praten. Tot ziens op zondag 18 februari in de Stal.

Verkoping ten bate van Unicef
Door: Lida Homan en Santina Patist
Op zaterdag 18 november vond de verkoop plaats op de Kaag ten bate van Unicef. Dit keer in het
gebouw van de KaagErvaaring.
Er is voor €516,86 aan kaarten en cadeaus verkocht! Dat is een mooi bedrag.
Wij willen, namens Unicef, iedereen heel hartelijk bedanken die langs is geweest en een bijdrage heeft
geleverd. Ook willen we Adriaan Tieleman, Bob Otto en Kees van Lent weer hartelijk danken voor het
beschikbaar stellen van de accommodatie.
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Buitenkaag in de media
Afkomstig uit “InforMeer”
‘Monsieur Hulot’ geniet van uitzicht
"Elk dorp in Haarlemmermeer had al een beeld, alleen wij in Buitenkaag nog niet", zegt Paulette van
den Berk. In 2008 nam zij samen met de vorig jaar overleden Tom van Beek het initiatief voor een
kunstwerk in het dorp.
De gemeente reageerde positief op het idee en bracht de initiatiefnemers in contact met kunstenaar
Joost van den Toorn. Resultaat is het bronzen beeld 'Monsieur Hulot', dat nu vanuit het parkje aan de
Huigsloterdijk uitkijkt over het water van de Kaag en het Kaageiland. Filmliefhebbers kennen deze
monsieur Hulot als een wat onhandig personage uit de films van de Franse regisseur Jacques Tati. Hij
ligt voortdurend met de nieuwe tijd overhoop en worstelt met een ultramodern huis waar alles is
geautomatiseerd. Van den Toorn kan zich wel vereenzelvigen met deze monsieur Hulot. "De plek waar
het beeld nu staat, is precies daar waar Hulot zich thuis zou voelen. Daar aan die dijk lijkt de tijd wat
stil te staan, het water biedt rust en het Kaageiland met zijn botenwerven en historische bebouwing is
als een onbepaald verleden."
Wakker schudden
In 2008 was de dorpsraad echter niet direct overtuigd van het moderne beeld op de locatie aan de
Kaag. Daarom besloten Van Den Berk en Van Beek Tati's film te vertonen aan de leden van de
dorpsraad. Daarna ging het snel en nog datzelfde jaar kon 'Monsieur Hulot' worden geplaatst. De
sculptuur is van hard, glanzend brons. Van den Berk vindt dat een belangrijke eigenschap van het
beeld op die plek: "Alles in de omgeving is water, groen en steen. Brons is een materiaal dat je hier
nergens ziet. Kunst kan de dorpsbewoners een beetje wakker schudden, en dat is wat dit beeld doet.
Het is een tegenwicht voor de rationale wereld."
Buikje
Deze monsieur Hulot heeft een dik buikje en
lijkt uiterlijk weliswaar niet op het filmische
personage met pijp en hoedje, maar hij
staat op een soort vierkant flatgebouw, dat
als sokkel dient. Hij gebruikt die moderniteit
als opstapje om van de tijdloosheid van het
uitzicht te genieten. Het is een knuffelbaar
mannetje zo vindt Van den Berk. Inmiddels
is het een beeld van iedereen geworden.
Wethouder Cultuur Derk Reneman:
"In Haarlemmermeer investeren we flink in
kunstwerken in de openbare ruimte zodat
iedereen deze kunstwerken kan bekijken en
ervan kan genieten. Ze moeten deel worden
van het dagelijks leven, maar mogen nooit
alledaags worden."
'Monsieur Hulot' kijkt vanaf zijn plek in het parkje aan de Huigsloterdijk uit over het water van de Kaag en het
Kaageiland. Foto: Robert-Jan Muller.
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Ode aan Glynis
Door: Rea Joosten
Glynis Breman 15 jaar onze sportleidster op maandagavond
Even over half acht op maandagavond, we waren net aan het’ stevig stappen’ toen de muziek werd
onderbroken. Rob Enthoven en Erik van der Wansem kwamen binnen met een grote bos bloemen.
Graag wilden ze Glynis feliciteren met haar 15-jarig jubileum als leidster van de maandagavond-sport.
Zij kwamen als afvaardiging van de SCCK. Na een korte toespraak werd haar de prachtige, kleurrijke
bos met tulpen overhandigd. Felicitaties en een applaus volgde.
Een impressie van een les
Onder leiding van Glynis wordt het uur vervolgd met ritmische muziek, die ons ondersteunt met de
opbouw/ instandhouding van onze conditie. We maken aanééngesloten series en elke avond weet
Glynis er weer een nieuwe variatie van te maken. Als we goed warm zijn geworden, komen de
gewichtjes te pas en gaan we verder met de armspieren. Verbazingwekkend hoe zwaar die gewichtjes
worden gedurende de oefeningen. We zijn dus blij als de matjes uitgerold worden en we kunnen gaan
liggen. Dat is voor korte duur. Want Glynis heeft de muziek weer aangepast en we beginnen met de
buikspieren. En dan, ongetwijfeld volgt nu de langste minuut van de week, ‘planken’. Maar ook die
gaat (na veel gekreun en gehijg mijnerzijds) voorbij en we vervolgen de oefeningen. Op je rug liggend,
de denkbeeldige sinaasappel van Glynis in gedachten onder je kin houdend en handen onder je hoofd,
hoef je de volgende minuten nergens aan te denken dan kijken naar het plafond en luisteren naar de
stem van Glynis. Het meest horen we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en de laatste. Dat laatste
horen we na zo een serie heel graag. En na verloop van tijd weten we weer waar de rechte en schuine
buikspieren zitten. O ja, we moeten met ons hoofd omhoog komen en weer laten zakken, ongelooflijk
op hoe veel manieren je dat kunt doen. Na deze oefeningen kijkt Glynis weer even in haar programma.
Oefeningen op je ene zij en de andere zij, op knieën en buik, en zo worden alle spieren van de Benen,
Billen en Buik onder handen genomen. Moe maar voldaan kunnen we na 55 minuten uitrusten: in- en
uitademen, ja maar wel op de maat van Glynis. Inademen via de neus, vasthouden terwijl je luistert
naar de rustgevende muziek. Met de laatste rekoefeningen en een ‘applausje voor jezelf’ sluiten we de
avond. “We hebben goed gewerkt” verzekert Glynis ons. De matjes worden opgerold, de handdoeken
opgevouwen, de gewichtjes terug in de tas. De bandrecorder, snoer en microfoon worden ook
opgeborgen. (Op verzoek zal ik de komende les graag vertellen waarom de voorgaande zin bijgevoegd
is) Elke avond worden we dus ondersteund met muziek, door Glynis samengesteld, evenals een
gevarieerd programma . Ze is een enthousiaste leidster. We hebben grote waardering voor haar en elke
maandagavond komen we weer graag naar de gymzaal, naast De Ontmoeting, toe. We zijn superblij
met je. Glynis; nogmaals van harte gefeliciteerd met je 15-jarig jubileum en we spreken de hoop uit
dat we nog lang, onder jouw bezielende leiding, kunnen doorgaan. Namens alle fanatieke sportsters
van de maandagavond,
Rea Joosten.
Ook enthousiast geworden?
Ben je enthousiast geworden en vind je het een lekker idee om zo dicht bij huis een uurtje te sporten,
kom dan. Elke maandag, over het jaar verdeeld in 2 x 20 weken, goed bezig zijn. Je hebt nodig; een
handdoek, sportschoenen en makkelijke kleding. Bij ons krijg je een warme avond, saamhorigheid, een
goed humeur en een prettig geweten omdat je goed bezig bent voor/met je lichaam. Tot ziens, op
maandag van 19.30 tot 20.30; je bent van harte welkom.
Na onze les (om 20.30 uur) wordt het net gespannen over het midden van de zaal en komen de
volleyballers in actie. Samen met hen hebben we het nieuwe jaar ingeluid met champagne, oliebollen
en appelflappen. Wat een waardevolle actie met deze gezellige bindingsavond.
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Rectificatie
Rectificatie en excuus betreffende artikel uit Heen en Weer, januari 2018:
Dank voor het opruimen
Pluim voor de heren J. Heemskerk en P. Hulsbos. Zij houden het grote parkeerterrein met rode
papiercontainer achter Kaagzicht en het brengparkje glas etc. schoon. Zelfs de afvoerputten voor water
en de trapjes naar boven worden vrijgemaakt van vuil zodat deze weer goed begaanbaar zijn. Wist u
trouwens dat grof afval ook bij u thuis opgehaald kan worden? Dit geldt voor beide gemeentes. Zo
houden we de boel een beetje ordelijk. In ieder geval hartelijk dank van aanwonenden.

Advertentie
Werken in Hotel Orion iets voor U?
Wij zijn op zoek naar een medewerk(st)er voor het ontbijt en het kameronderhoud. De werktijden zijn
dus in de ochtend en voor gemiddeld 20 uur per week.
Verder zijn wij op zoek naar medewerk(st)ers in de bediening tijdens het diner. Op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag het jaar rond en voor vrijdag, zaterdag en zondag alleen van half maart tot 1
oktober.
Voor beide vacatures geldt dat je ook voor 1 of meerdere vaste dagen in de week kunt solliciteren.
Lijkt het je iets, of wil je meer weten over de werkzaamheden, neem dan contact op met Marleen
Metzlar, 0252-544442 of stuur een mail naar info@hotelorion.nl
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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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“Happy Hour”
Iedere 1e Vrijdag van de maand
van 17.00 tot 19.00

Bij
Benjamin
Eten & Drinken
Na “Happy Hour”
kunt u genieten van een speciaal
3 gangen Diner à € 19.50
of
2 gangen Diner à € 16.50
Wij zijn vanaf het paasweekend alle dagen van de week geopend
reserveren voor Diner
0252-545369
Bij Benjamin Beatrixlaan 42 2159LJ Kaag
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