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Datum

Evenement

Plaats / tijd

9 april

Sluiting inschrijving Glasvezel

15 april

Fietstocht Oranjecomité

Zie programmaboekje Oranjecomitié

15 april

Facebook-actie ‘Zoek de eend’ - Oranjecomité

Zie programmaboekje Oranjecomitié

26 april

Bijbels koken

De Stal

27 april

Koningsdag

Zie programmaboekje Oranjecomitié

27 april

“Heel de (Buiten)kaag bakt”

De Ontmoeting, tussen 10.00 en 12.00 uur

1 juli

Kaags Muziekfestival

Kaag

9 november

Kerkveiling

Volgt

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
Bridge avonden: elke maandag in Hotel Orion van september t/m maart elke dinsdag in de ontmoeting
Zie ook evenementen op de site van www.kaag.nl

1

Inhoudsopgave
Evenementenkalender

1

Toen en Nu

3

Glasvezel op de Kaag – Nu of nooit!

4

Kaags Muziekfestival 2018

5

Geen tweede parkeerterrein in Buitenkaag!

6

Reactie Royal Van Lent op tweede parkeerterrein Buitenkaag

7

Activiteiten in en rond de Stal

7

Oranje Nieuws

8

In memoriam

9

Interview met onze dorpsgenoot Heinz Stoewer

10

Uitvoering van toneelvereniging ‘Wie wil, die kan’

11

Mededeling Wie wil, die kan

12

Nieuws vanuit de St. Willibrordus

12

Gemeenteraadsverkiezing 2018 en Wiv op Kaag

13

U hebt wat bijzonders gemist…

13

IJsvereniging Kagermeer

14

Poep

15

Weidevogelbescherming Kaag

16

Geoloog geeft Bolivia pre-Inca potten terug die hij kreeg in ruil voor koelkast

17

Overlijdensbericht

19

Hoogenboom Kaag Botenverhuur zoekt zomerhulp

19

Advertentie

19

Algemene informatie

20

2

Toen en Nu
In deze rubriek bekijken wij elke maand een plek op Buitenkaag of Kaag door de ogen van toen en nu.
Wie nu naar het gemaal de Leeghwater kijkt, zal afgezien van het voorgebouw weinig meer herkennen
van een architectuur die vergelijkbaar was met die voormalige gemaal de Cruquius, bij Heemstede.
Samen met het gemaal in Leijnden waren de drie gemalen verantwoordelijk voor het leegmalen van de
Haarlemmermeerpolder. Links van het gemaal nog het oude opzichtershuis, met weer links daarvan de
huisjes van de ‘Machinebuurt’, waar de medewerkers van het gemaal woonden. Helemaal links op deze
foto van rond 1900 valt het ontbreken op van de bruggen van de nog niet aangelegde A44 snelweg en
de Schiphollijn. De in de Ringvaart afgemeerde vrachtschepen zijn allemaal nog uitgerust met mast(en)
voor het zeilen of jagen, want uitgebreid gebruik van scheepsmotoren moest nog komen.
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Glasvezel op de Kaag – Nu of nooit!
Door: Marleen Metzlar
Nog maar een paar dagen, om precies tot zijn tot 9 april, en dan moeten wij de 50% inschrijvingen
hebben gehaald om de Glasvezel naar de Kaag te halen. Als minimaal 50% meedoet, kunnen alle
ingeschreven huishoudens straks genieten van razendsnel internet en haarscherpe televisie.
De Telephon
Het is meer dan 150 jaar geleden dat het principe van de telefoon werd uitgevonden. Het was de
Duitse natuurkundeleraar Philipp Reis die het in 1860 voor het eerst voor elkaar kreeg om mondelinge
boodschappen over een afstand over te brengen. Het eerste ontwerp van een toestel dat dit kon doen
was van hem: een houten apparaat dat bestond uit een opnemer en een weergever, die met elkaar
verbonden waren door twee draden. Hij is tevens de bedenker van de naam hiervoor: de Telephon.
Omdat de toestellen die hij maakte niet praktisch in het gebruik waren sloeg zijn uitvinding uiteindelijk
niet aan en Reis overleed zonder roem.
De allereerste telefoons werkten nog zonder tussenkomst van een centrale, maar al gauw was dit niet
meer te doen omdat het aantal toestellen toenam. Daarna kwam de telefooncentrale, waarbij een
telefoniste de verbinding handmatig tot stand bracht. De automatische telefooncentrale werd in 1879
uitgevonden door begrafenisondernemer Almon Strowger. Zijn uitvinding werd geïnspireerd door
achterdocht: hij verdacht de telefoniste ervan de telefoontjes van klanten die voor hem bedoeld waren
naar haar eigen man door te verbinden, die ook begrafenisondernemer was en dus een concurrent van
Strowger. Door de komst van de automatische centrale kon de abonnee zelf zijn telefoonnummer
draaien; de eerste kwam in 1892 in bedrijf in LaPorte en daarmee behoorde het handmatig
doorverbinden tot het verleden.
De Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij opende op 1 juni 1881 in Amsterdam - op de hoek van
de Kalverstraat en de Dam - het eerste Nederlandse openbare telefoonnetwerk, met 49 vaste
aansluitingen. De beller werd door een telefoniste in de centrale doorverbonden met het gewenste
nummer; hiervoor werden beide nummers met een koord verbonden.
In 1913 werd begonnen met de koperen kabel aan te leggen, die wij in de Kaag tot op heden nog
steeds gebruiken en die tegenwoordig gebruikt wordt voor TV, internet en bellen. Het mag een wonder
heten dat dit allemaal lukt over een zo oud systeem. Maar dat zal niet lang meer duren met het huidige
gebruik en de snelheid waarmee steeds meer mogelijkheden komen zoals filmpjes versturen,
downloaden, zorg op afstand etc. We hebben de kans om het beste netwerk naar de Kaag te halen dat
er tot nog toe is uitgevonden, de glasvezel die met de snelheid van het licht signalen kan doorsturen.
Nu of nooit
Van diverse kanten horen we dat mensen niet mee willen doen omdat hun tuin dan overhoop moet. Dat
is niet waar, want alleen de hoofdleiding wordt gegraven en naar de huizen wordt een gestuurde
boring gebruikt om de kabel aan te leggen.
Ook veel ouderen twijfelen of ze mee zullen doen. Zij gebruiken over het algemeen weinig internet en
kunnen prima TV kijken en bellen. Aan deze mensen zou ik dringend willen vragen toch mee te doen.
Er is hulp voor het in gebruik stellen van alle apparaten nadat de glasvezel is aangelegd en u helpt de
jeugd en jonge gezinnen er enorm mee als de snelle verbinding er komt.
Weet u al wat u wilt, ga dan naar https://groenehart.glasdraad.nl/ en schrijf u in. Wilt u hulp? Bel dan
voor een ambassadeurs die u verder helpt 0617-672058.
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DSL en 4G/5G
Sommige bewoners vragen zich af of het DSL netwerk van KPN of draadloze netwerken als 4G en 5G
alternatieven kunnen zijn voor de buitengebieden in plaats van glasvezel. DSL (koper) is een
verouderde techniek die op dit moment op de maximale internetsnelheid zit. Deze snelheid kan
nauwelijks meer worden verhoogd. Aangezien het dataverbruik per huishouden elk jaar enorm
toeneemt, zal de DSL lijn binnen afzienbare tijd niet meer kunnen bieden wat u nodig heeft. Glasvezel
heeft daarentegen geen beperking in snelheid en is daardoor toekomstvast.
Draadloze 4G en 5G netwerken zijn evenals glasvezel moderne technieken die alsmaar in ontwikkeling
zijn. In het buitengebied (en ook in Kaag) is het aantal masten beperkt terwijl een grote dekking met
veel meer masten voorwaardelijk is voor de snelheid. Maar ook bij een goede dekking valt de snelheid
van 4G in het niet in verhouding tot het toekomstige dataverbruik per huishouden. 5G kent hogere
snelheden dan 4G, maar wordt naar verwachting pas in 2022 uitgerold in de grote steden. In de
buitengebieden zal dit pas rond 2025-2027 zijn. Bovendien wordt de capaciteit van dit soort
technologieën verdeeld over meerdere huishoudens in een gebied. Wanneer een groot aantal
huishoudens op hetzelfde moment gebruik maakt van het netwerk heeft dit negatieve gevolgen voor
de snelheid. Bij glasvezel speelt dit probleem niet, omdat ieder aangesloten adres een aparte
aansluiting krijgt. Daarnaast zijn er nog de kosten: televisiekijken over 5G vraagt een enorm
dataverbruik met dito kosten.
Harde bewijzen zijn er nog niet, maar waarschijnlijk heeft de straling van zendmasten een negatief
effect op de gezondheid. Voor een goede ontvangst van 4 en 5G zullen er in ons dorp meer masten
moeten verrijzen. Verder moeten de 5G masten op glasvezel worden aangesloten, die er dan wel moet
zijn in Kaag, en moeten op bijna alle huizen antennes worden geplaatst om het signaal op te vangen,
omdat 5G heel anders uitzendt dan 4G.

Kaags Muziekfestival 2018
Door: Judith Nijmeijer
De voorbereidingen van de 18e editie van het
Kaags MuziekFestival zijn alweer in volle
gang! Wij kijken met veel plezier terug op de
editie van vorig jaar. Het prachtige weer,
goede muziek, het jongerenveld, het strandje
met alle watersport activiteiten en de Kaagse
FestivalMarkt waren de ingrediënten van een
geslaagde dag. Dit werd mede mogelijk
gemaakt door de vele vrijwilligers waar dit
MuziekFestival op draait. En we kunnen altijd
extra hulp gebruiken. Dus heb je ideeën om
het MuziekFestival nòg leuker en completer
te maken, en/of heb je een paar uurtjes tijd
om ons te helpen met de voorbereidingen,
laat het ons weten!
Net als alle voorgaande jaren laten we in
iedere editie van het Heen&Weer steeds iets
meer los over het programma en alle bijzonderheden voor u als bewoner van het eiland.
Zet zondag 1 juli alvast in de agenda, dan maken we er met z’n allen weer een muzikaal spektakel van.
Wij hebben er heel veel zin in!
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Geen tweede parkeerterrein in Buitenkaag!
Door: Liesbeth Halbertsma en Bart Heinrichs
Er is twee weken geleden vergunning verleend aan Van Lent om een tweede parkeerterrein aan te
leggen naast het al bestaande parkeerterrein bij de Leidsemeerstraat 10 in de Buitenkaag.
Het weiland wordt dan een parkeerterrein voor nog eens 106 auto’s en zij zullen dezelfde in- en uitrit
gebruiken als het al bestaande parkeerterrein.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit vooral Van Lent helpt, namelijk nog meer parkeerplaatsen voor het
groeiend aantal medewerkers, maar niets oplost voor de bewoners van de Buitenkaag.
Gezien het grote aantal auto’s dat elke dag hierheen komt zullen er nog steeds veel auto’s in onze
straten blijven parkeren met alle inmiddels bekende problemen voor de bewoners zelf, maar ook voor
hun gasten en hun klanten. Niemand kan hier overdag een parkeerplek vinden.
Daarnaast is er de forse overlast van het lawaai van het aan- en afrijden in de ochtend en in de middag
en de onveiligheid die dit geeft in onze straten.
Dus we gaan bezwaar aantekenen.
We vinden dat Van Lent nu eindelijk haar verantwoordelijkheid moet nemen en een terrein buiten het
dorp moet inrichten als parkeerplaats, in plaats van Buitenkaag te blijven zien als èèn grote
parkeerplaats waar je zoveel mogelijk auto’s kwijt wil kunnen.
Wilt u ook bezwaar maken, dan kan dat nog de komende 3 weken.
Als u een voorbeeld wilt van een mogelijke tekst, dan kunnen wij die toesturen. Stuur ons een email
naar liesbeth@liesbethhalbertsma.nl en we sturen u de tekst toe.
Vriendelijke groet,
Liesbeth Halbertsma en Bart Heinrichs
Leidsemeerstraat 8, Buitenkaag

Zie ook de reactie van Royal Van Lent op de volgende pagina!
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Reactie Royal Van Lent op tweede parkeerterrein Buitenkaag
Door: Jeroen Kortenoeven, Operationeel Directeur Royal Van Lent
Beste bewoners van de Buitenkaag,
Wij erkennen de problemen met parkeren op de Buitenkaag. Wij vinden dit voor u een uitermate
vervelende situatie. U bent niet goed in staat om uw auto te parkeren voor uw huis en er wordt te hard
gereden. Wij zijn ons van de hoge verkeersdruk terdege bewust. Eén van de oplossingen is inderdaad
het aanleggen van een tijdelijk parkeerterrein op de Buitenkaag naast het bestaande. Met de inzet van
parkeerwachters zorgen we er voor dat deze ten volle wordt benut door onze werknemers. Dat heeft
de gemeente ons verplicht. U krijgt dan weer wat meer parkeerruimte terug in uw straat.
Het parkeerterrein is tijdelijk
Dit parkeerterrein wordt dan voor maximaal 2 jaar gebruikt. Reden voor de tijdelijkheid is, dat wij onze
werkzaamheden gaan verdelen over Kaag en onze nieuwe werf in Amsterdam. Dat start vanaf volgend
jaar april. Ik heb persoonlijk tijdens informatiebijeenkomsten de medewerkers geïnstrueerd om het
bestaande parkeerterrein maximaal te benutten, de maximaal toegestane snelheid aan te houden op
de Buitenkaag, vuil netjes in de afvalbakken te gooien, te carpoolen waar mogelijk of de fiets te pakken
in plaats van de auto. Wij hebben nu al parkeerwachters aangesteld om het parkeren in goede banen te
leiden. Maar daarmee is uw probleem en ook het onze nog steeds niet opgelost.
Andere oplossingen
Naast de uitbreiding van het bestaande parkeerterrein zijn wij bezig met een parkeerterrein op Kaag
zelf. Ook onderzoeken we nog andere mogelijkheden die de Buitenkaag moeten ontlasten, die ook bij
een aantal van jullie bekend zijn.
Dat kost helaas tijd. Ook omdat er voor nieuwe parkeerterreinen weer vergunningen bij de gemeente
moeten worden aangevraagd en gehonoreerd. De gemeente werkt gelukkig heel constructief mee en
denkt mee om het parkeerprobleem op te lossen. Zij hebben nu zelf ook de situatie bekeken en het
aantal auto’s geteld. Begin april zitten wij samen met de gemeente, met Liesbeth Halbertsma en Bart
Heinrichs om een bestendige, lange-termijn oplossing te bedenken naast bovengenoemde initiatieven.
Heeft u klachten over foutparkeerders, te hard rijden of anderszins, dan kunt u deze e-mailen naar ons
algemene emailadres lentyard@Feadship.nl . Wij zullen uw klachten netjes behandelen.
Namens Royal Van Lent
Jeroen Kortenoeven, Operationeel Directeur

Activiteiten in en rond de Stal
Door: Ria Stolk, programmaraad
Bijbels koken 26 april 2018
Onze gasten worden om 18.00 uur verwacht. Dan gaan we samen koken.
De gerechten van deze avond komen bijna allemaal van de hand van Han Wilmink. Theoloog en
Culinair kenner. Hij schreef een prachtig boek met als titel: Bijbels culinair.
Het thema van de avond is koningen/koninklijk. We gaan op zoek naar koninklijke gerechten en maken
er een koninklijke maaltijd van! Bij de maaltijd zal een wijn, bier of fris worden geschonken. De prijs is
inclusief drie consumpties.
Prijs 40 euro per persoon. Aanmelden noodzakelijk via info@destalopdekaag.nl
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Oranje Nieuws
Door: Jan Verwater, namens het Oranje Comité
Zondag 15 april a.s. staat de eerste activiteit van dit jubileumjaar op het programma: een fietstocht
voor jong en oud. In het programmaboekje dat in de loop van deze week huis aan huis zal worden
aangeboden leest u hier alles over.
Op deze zondag start echter ook weer onze inmiddels traditionele Facebook actie in het kader van
“zoek de eend”. Dit jaar hebben we gekozen voor een andere en eigentijdse opzet: het wordt een
digitale zoektocht d.m.v. het aanreiken van coördinaten. Voor een uitleg daarover verwijs ik u graag
naar onze facebookpagina.
Hopelijk bent u al druk bezig met het inkopen van ingrediënten die u gaat gebruiken bij het
vervaardigen van een lekker baksel. Want u doet toch ook mee aan “Heel de (Buiten)Kaag bakt”? U hoeft
zich daarbij echt niet te beperken tot het bakken van een taart. Allerlei baksels zijn welkom, zodat ook
de jeugd mee kan doen. Er zijn 3 toepasselijke prijzen te winnen!
Het Comité doet er alles aan om van de Koningsdag zelf een groot succes te maken. Deze dag willen
we dit jaar na het laatste onderdeel (eiergooien) samen met u d.m.v. een muzikaal anderhalf uurtje
afsluiten. Om 19:00 uur zal deze feestdag echt tot een einde komen. Bij de medewerkers van de
stichting SCCK, die deze dag vanaf het middaguur weer zorg zal dragen voor snacks en drankjes, kunt
u gedurende deze afsluiting terecht voor Western-food.
Omdat deze dag – en de daaraan voorafgaande festiviteiten – de nodige kosten met zich meebrengen
hebben we contact gezocht met de Stichting SOS Kaag en daar een donatieverzoek ingediend voor het
ondersteunen van de m.n. sportieve activiteiten. Deze stichting heeft ons een mooi bedrag toegezegd,
waar we natuurlijk ontzettend blij mee zijn. Heel veel dank daarvoor! Omdat niet iedereen bekend is
met het bestaan van deze stichting hier enige toelichting:
“De stichting SOS Kaag stelt zich ten doel het bevorderen en ondersteunen van het sporten in o.a. de
sportzaal Buitenkaag en voorts al hetgeen met een en ander, rechtstreeks of zijdelings, verband houdt,
in de ruimste zin van het woord”. Indien u ook gebruik wil maken van deze wijze van “sponsoring” kunt
u bij de heer Ben v.d. Ende een donatiereglement opvragen.
Ook de firma Royal Van Lent heeft besloten om ons – naast de jaarlijkse vaste sponsoring – een extra
bedrag te gunnen i.v.m. de viering van ons 90-jarig jubileum! Ook hiervoor onze grote dank!
Wij blijven echter ook rekenen op uw financiële bijdrage bij het aanbieden van ons programmaboekje
deze week. Legt u alvast iets voor ons opzij.
Vanzelfsprekend blijven ook stortingen op NL52RABO 0301152012 van harte welkom.
Rest mij u namens het Oranje Comité hele mooie Oranjedagen toe te wensen en hopelijk zijn de
weergoden ons ook dit jaar weer gunstig gestemd, Tot ziens op veel van de aangeboden activiteiten.
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Interview met onze dorpsgenoot Heinz Stoewer
Door: Joke Pulles, secretaris redactie
Afgelopen dinsdag 6 maart 2018 heeft Nigel Drenthe als eerste de Heinz Stoewer Ruimtevaartprijs
ontvangen aan de TU Delft voor zijn afstudeerwerk ‘Solstice’.
“De focus op de kostenraming is de eerste stap voor veel bedrijven om daadwerkelijk systemen de
ruimte in te sturen”’ aldus Drenthe. Deze prijs is een initiatief van emeritus hoogleraar H. Stoewer, die
Space Systems Engineering doceerde op de faculteit Lucht- en Ruimtevaart van de TU Delft.
Eerder dit jaar ontving Heinz de IEEE Simon Ramo Medal 2018 voor zijn diepgaande invloed op het
onderwijs op het gebied van systems design. Wereldwijd een prestigieuze medaille, die hij als tweede
Europeaan mocht ontvangen, met een bedrag van 20.000 dollar. Heinz heeft besloten dit prijzengeld
aan exceptionele studenten van genoemde faculteit te doneren.
Een geweldige dag voor beide heren Heinz Stoewer en Nigel Drenthe.
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Uitvoering van toneelvereniging ‘Wie wil, die kan’
Door: Joke Pulles
Met de keuze van het hilarische stuk ‘Extra hulp op de Eerste Hulp’ heeft ‘Wie wil, die kan’ vele Kagers,
Buitenkagers en genodigden een paar vrolijke avonden bezorgd. Met de berichten over onze zorg in de
kranten is het niet te hopen dat dit een toekomstbeeld wordt. Het enthousiaste openingswoord van Ria
Gerritsen, tevens regisseuse, beloofde veel goeds. Zij memoreerde mevrouw Nel Schoo, die 30 jaar
lang pannenlappen en hoesjes voor een stukje zeep maakte voor de verloting.
Onmiddellijk aan het begin van het blijspel werden wij betrokken bij het grote misverstand. Joop
Kleiduif, die zich aanmeldde als schoonmaker, werd door chirurg dokter Hoogeboom, gespeeld door
Mario Neirynck, als zijn onbetwiste opvolger gezien. Met verve speelde de jonge Jelmer van de Graaf
zijn rol als aantrekkelijke, nieuwe dokter. Hoofdzuster Joke, pittig gespeeld door Marieke Weverink,
zette een doortastend lid van de ziekenhuisstaf neer, geholpen door Chantal Roubos als verpleegster
Annie. Beiden probeerden een verstandig beleid door te voeren, want de toekomst van het ziekenhuis
’chaotisch en vuil’ stond op het spel.
Een onbekende patiënt, bleek later dokter Terpstra te zijn, werd in de kreukels de Eerste Hulp binnen
gedragen en afgevoerd naar de O.K. Intussen loopt de wachtkamer vol. Hypochonder Nella Duinoord,
heel knap gespeeld door Glynis Breman, bezorgde de verpleegsters en dokter Joop handen vol werk.
Daar bleef het niet bij; de volgende patiënt, Roel Buikstra, rustig, maar doortastend neergezet door
Dorus Duchateau, bleek een inspecteur van gezondheid te zijn. Een dame van allure, Rebecca Boom
door Rachel Zwetsloot gespeeld, stal de show met haar focus op het mannelijk schoon. Alleen dokter
Joop kon haar hulp bieden.
De toestand werd pijnlijker, toen de inspecteur zijn ronde ging doen. Zelfs directeur Van Wal, gespeeld
door Sander Overbeek, kon niet veel anders doen dan bij gebrek aan een schoonmaker zelf de zalen te
dweilen, geassisteerd door Rebecca. Hilarische situaties zorgden voor veel lachers in de zaal. De
inspecteur, terugkomend van een lunch bij een dubieuze broodjeszaak ‘Toontjes broodjeshuis’ zette
alles op alles om met zijn rapport het ziekenhuis weer op de kaart te zetten.
Wat een opluchting, het ziekenhuis krijgt een doorstart. Dokter Terpstra, als Ruben Duchateau ontdaan
van al zijn verband, kan aan de slag en Joop blijft aan als schoonmaker. Directeur Van Wal wordt
ontslagen, waardoor ook de toekomstplannen van Rebecca in rook opgingen. Zij verdween door de
afdeling ‘Eerste Hulp’.
Bedankt alle acteurs, actrices, regisseuse Ria Gerritsen, decorbouwers en souffleuse Joke van Stam.
Door ziekte van Raymonde de Wever heeft Glynis de rol van Nella Duinoord in korte tijd ingestudeerd
en voor het voetlicht kunnen brengen. Hulde!
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Wie wil, die kan
Door: Ria Gerritsen
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de, naar ons gevoel, geslaagde toneelweek. En
vooral de bedrijven die de prijzentafel weer zo fijn hebben aangevuld met cadeaubonnen, plantjes, etc.
De mensen die hier nieuw zijn komen wonen en donateur willen worden, omdat het zo leuk was,
kunnen naar onze site gaan: Wie wil, die kan. Je kunt je daar ook aanmelden.
Nogmaals allen heel erg bedankt. Wij hebben er van genoten. Denk je, dat wil ik ook wel eens doen,
meld je dan gerust aan. Tot volgend jaar.

Nieuws vanuit de St. Willibrordus
Door: Erna van Steen
Op 9 februari hebben we met elkaar Carnaval gevierd. Een feest voorafgaand aan de veertigdaagse
vastentijd. De kinderen kwamen allemaal verkleed naar school. Na verschillende spelletjes gespeeld te
hebben, werd er een modeshow gehouden voor alle ouders en belangstellenden uit het dorp. Wat
zagen de kinderen er mooi uit! Na de modeshow werden prins en prinses Carnaval bekend gemaakt:
Stein uit groep 7 en Gwen uit groep 8 waren de gelukkigen. Zij gingen voor in de polonaise door de
school en over het schoolplein. Wat was het een gezellig feest! Ouders: bedankt voor al jullie hulp! Alle
belangstellenden: wat was het weer geweldig om te zien dat er zoveel mensen kwamen kijken!
Na de voorjaarsvakantie hebben we ons gericht op Pasen. Met elkaar hebben we palmpaasstokken
gemaakt: de kinderen van groep 1/2/3 hebben ze versierd, de kinderen van groep 4/5 hebben er een
kaartje bij gemaakt en de kinderen van groep 6/7/8 hebben een broodhaantje gemaakt. De
palmpaasstokken werden vervolgens uitgedeeld aan verschillende mensen in Buitenkaag en op Kaag
eiland. Wat was het mooi om te zien dat de mensen die ze ontvingen er blij mee waren! Als u een
palmpaasstok heeft ontvangen en al het lekkers heeft opgegeten, wilt u deze dan terug brengen naar
school? Dan kunnen we er volgend jaar weer gebruik van maken.
Op witte donderdag hebben we met elkaar het Paasfeest gevierd. In de aula zijn we gezamenlijk gestart
met een viering. Hierin hebben we verschillende geheimen met elkaar gedeeld, onder andere het
geheim van het groeien van een zaadje naar een bloem en het geheim van Pasen. Na het versieren van
de eitje-tik-eieren, hebben we paaseieren gezocht. Het was geweldig om te zien dat de peuters hier
ook aan meededen. Na de, door de oudervereniging verzorgde, lunch hebben we verschillende
gezellige activiteiten in de groepen gedaan. De dag werd afgesloten met de finale van de Eitje-Tik
wedstijd. In de finale stonden Jesse, Quinty, Guusje, Nina, Eva, Luna, Chris en Lucas. De geweldige
bokaal is gewonnen door Eva Ditters. Eva, van harte gefeliciteerd!
In de maand april buigen de kinderen van groep 7 zich over de entreetoets en de kinderen van groep 8
maken de centrale eindtoets. Dagen van opperste concentratie… Daarnaast doen we op 20 april mee
aan de koningsspelen en gaan we op 24 april op schoolreisje. Wellicht leest u in de volgende Heen en
Weer waar we naartoe zijn gegaan.
Hartelijke groet,
Namens het team
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Gemeenteraadsverkiezing 2018 en Wiv op Kaag
Door: Aad Onderwater, lid stembureau
Woensdag 21 maart jl. was één van de vijftien stembureau locaties in Kaag en Braassem
traditiegetrouw ingericht in Kerkwijck, naast de Protestantse Kerk. Die dag werd er gestemd over de
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente en werd een advies gevraagd over de Wet op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).
395 stemgerechtigden op het eiland kregen een stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen en een
vergelijkbaar aantal ontving ook de pas voor het referendum. Voor het gemak heb ik bij het berekenen
van percentages de ‘gaststemmen’ genegeerd. Er zijn ook enige Kaagse stemmen in andere
stembureaus uitgebracht, wat de afwijking door de vereenvoudiging vermindert.
Er werden voor de raad 233 geldige stemmen uitgebracht, wat een opkomst inhoudt van bijna 59,5%.
Er kwamen 202 stemgerechtigden naar het stembureau en van 33 hebben we de machtiging
geregistreerd.
Vóór het referendum stemden 131 kiezers en tegen 89; in percentages ~59,5 voor en ~40,5 tegen. De
ontbrekende procent betekende één blanco en één ongeldige stem.
De verdeling over de partijen was als volgt:
1.

PRO Kaag en Braassem

35 stemmen, 15%, verdeeld over 9 van de 29 kandidaten

2.

Samen voor Kaag & Braassem

22 stemmen, 9,4%, verdeeld over 6 van de 18 kandidaten

3.

CDA

34 stemmen, 14,6% verdeeld over 6 van de 14 kandidaten

4.

Democraten 66 (D66)

47 stemmen, 20,2% verdeeld over 7 vaan de 26 kandidaten

5.

VVD

95 stemmen, 40,8% verdeeld over 7 van de 17 kandidaten

Een opmerkelijk moment was de binnenkomst van burgemeester Marina van der Velde – Menting; haar
komst is weliswaar traditioneel, maar ditmaal bracht zij haar stem uit en overhandigde een mooie
ruiker bloemen aan de scheidende voorzitter van het stembureau, Huub Pulles.

U hebt wat bijzonders gemist…
Door: Joke Pulles, secretaris redactie
Op zondag 25 maart 2018 jl. werd door medewerkers en vrienden van de Stal een gevarieerd
Lenteconcert ten gehore gebracht ten bate van de ‘Stichting Fluisterboot Kaagervaaring’.
Met veel enthousiasme werd er van klassiek tot eigentijds voor een groot aantal aanwezigen gespeeld.
Het optreden van Adriaan Tieleman, Ward Ederwijn, Valeriya Zakopay, vader en zoon Visser, Jan
Biemond en Aad Wols was hartverwarmend in een gezellige ambiance.
Een hoogtepunt was het lied ‘Geef me je angst’ van Guus Meeuwis, gezongen door Jochem en
Willemine begeleid door vader Jan Biemond.
Na een dankwoordje van Adriaan en een lekker glaasje werd deze goed verzorgde zondagmiddag
afgesloten.
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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.
We hopen, naar ik aanneem allemaal, dat de winter het mogelijk maakt op de regionale landijsbanen en
plaatselijke poldersloten nog wat sport te bedrijven.
Schaatsresultaten
Al weer even geleden, maar beter laat dan niet gepubliceerd. Op 24 februari was de NK Supersprint in
Groningen. Onder andere Bowien van der Spek en haar vriendin Pien Hersman kwamen aan de start.
Pien eindigde op het podium met een 3e plaats op de 300 meter en een 3e plaats overall. Bowien reed
naar een 9e plaats. Beiden reden een prima clubrecord op de 100 meter (Bowien) en 300 meter (Pien).
In het laatste nummer van jaargang 45 stond een interview met Floris Root. Tijdens een zeer geslaagd
ijszeilkamp in Polen sprak ik met Floris’ vader Emil. Floris veroverde nog geen stek in de Oostenrijkse
Olympische ploeg voor de net voorbije Spelen in Korea, maar het zal niet verbazen dat hij met de
Oostenrijkse selectie wel hard aan zijn schaatstoekomst werkt. In dat kader is hij voor de zogenoemde
ISDU Neo Senior World Cup naar Salt Lake City geweest. De wedstrijden vonden plaats van 2-4 mrt. Ze
zijn overigens te vinden op internet: zie hiervoor http://www.isuresults.eu

Ter informatie hierbij

Floris’ actuele PR’s, inclusief plaats en datum:
100

10,33

Leeuwarden

2018-03-21

500

36.71

Salt Lake City (VS)

2018-03-02

1000

1.11,47

Calgary (CAN)

2017-11-18

1500

1.48,84

Calgary (CAN)

2017-11-19

3000

4.06,67

Erfurt (GER)

2017-12-28

5000

7.13,51

Innsbruck (AUT)

2017-12-16

Innsbruck (AUT)

2017-12-17

10000 16.36,94

Van onze jongere jeugd valt volgens de trainers even geen aanvullend nieuws te melden.
Op weg naar een 333 meter baan ?
Er wordt volop en gecoördineerd gewerkt aan het vergaren van de fondsen nodig om het ‘oprekken’
van de Leidse baan van 250 naar 333 meter te kunnen bekostigen: totaal 3,2 miljoen. 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 jl. hadden we overleg ter zake met de wethouder op het gemeentehuis in Roelofarendsveen.
We hopen uiteraard dat de op 21 maart jl. gehouden verkiezingen, een raad opleveren die dit project
ook een warm hart toedraagt.
Volgens recent gepubliceerde cijfers is er daarna nog eens €1,4 miljoen nodig. Op 13 februari
presenteerde 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.
14

Wij onderzochten en onderzoeken de bereidheid van het bedrijfsleven, maar zijn ons er van bewust dat
sommige vijvers wel vaak worden bevist …
Nagekomen bericht van de Weissensee
De in het januari nummer gemelde prestaties vonden geen formeel, dus geregistreerd vervolg tijdens
de vierde alternatieve toertocht. Ik kan nog melden dat Annie de Vogel- Loogman haar deelname aan
de 3de tocht na twee mooie rondes moest beëindigen wegens een opspelende blessure. Van deze plek
wens ik haar een serieus herstel. Tenslotte zij vermeld dat Pieter Otto uit Huigsloot tijdens de 2 de tocht
zijn 100 km vol maakte in 6 uur 1,47 min. Een mooie prestatie dokter...
RABO Sponsorfietstocht op zondag 24 juni 2018
We hebben KGM onmiddellijk na de opening van de inschrijving aangemeld voor deelname en kregen
inmiddels ons inschrijfnummer:
Vereniging: IJsvereniging Kagermeer (KGM) Inschrijfnummer: 72
Noteer de datum en het nummer en kom zondag 24 juni aan de start om met een gezond stukje
fietsen de sponsorbijdragen die RABO zelfs heeft verhoogd, binnen te halen. 20km is goed voor €5,
40km levert €8 en 60 km €10. De maximale afstand, 100 km wordt gehonoreerd met €15. RABO heeft
deelname ook opengesteld voor niet-klanten: iedereen mag die dag meefietsen. Daar moet en we dus
maximaal gebruik van maken. Van het bestuur van de STS-KGM hebben we vernomen dat er weer
kleding wordt aangeschaft en die wordt zoals gebruikelijk door STS-KGM met korting aan de leden
verstrekt. Al fietsend kunnen we dank zij de RABO-bank Groene Hart Noord, onze conditie en het saldo
van de STS-KGM clubkas een mooie boost geven. Onze penningmeester krijgt de sponsorbijdrage op
zijn rekening maar vindt het een prima idee om dat bedrag onmiddellijk over te maken naar de STSKGM-kas voor het kleding project. Aan jullie om zoveel mogelijk vriendinnetjes en vriendjes, opa’s,
oma’s, tantes en ooms enthousiast te maken. Ze mogen trouwens ook met hun e-bikes mee doen.
Schaatsen met een helm op: een verstandige zaak, geldt ook voor fietsen trouwens
Gebruik je hersens én bescherm ze met een helm.

Poep
Wil iedereen die zijn hond op de Nassaulaan laat poepen dit ook opruimen?
Het wordt één grote poepbak, wat ’s zomers alleen maar stankoverlast en vliegen geeft.
Ook de baasjes, die denken dat ze het niet op moeten ruimen, kunnen toch wel begrijpen dat dit
overlast gaat geven met zo veel honden op het eiland.
Dank u wel.
De bewoners van de Nassaulaan.
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Weidevogelbescherming
Kaag

Welke vogels worden
beschermd op Kaag?
 kievit
 grutto
 tureluur
 scholekster

Hoe gaat het met de weidevogels
op de Kaag?
Redelijk, maar er is veel rust en
zorg nodig.

Wat doen onze boeren?
Arjan Vlugt werkt met uitgesteld
maaien om de weidevogels zonder
verstoring hun kuikens groot
kunnen laten brengen.
Johan van Ruiten maait om de
nesten heen die wij als vrijwillige
weidevogelwachters hebben
gemarkeerd. Op zijn land is een
deel plasdras. Dit zorgt voor
voedsel in droge tijden. En is het
gras groeien steeds meer kruiden.

Wat doen de vrijwilligers?


nesten zoeken en markeren



tellen (monitoren) van

Deze bieden de jonge kuikens
bescherming tegen roofvogels en
zorgen voor genoeg te eten in de

broedparen en nesten


vorm van insecten.

informeren van boeren en
omwonenden

Hoe kunt u de kievit en de grutto helpen?
-

tijdens het broedseizoen (1maart - 15 juli!) uit
de polder blijven;

-

de hond uit de polder houden;

-

graag het kattenluikje ’s nachts dicht. De
vogels willen ’s nachts ook graag rust.

Vragen? Loop even langs bij:
Hanneke Smit, Caroline van Asselt, Bernadet van Vliet,
Jan Verwater, Christianne Duysens of Petra Duchâteau
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Geoloog geeft Bolivia pre-Inca potten terug die hij kreeg in ruil voor koelkast
Bron: AD
Veertig jaar nadat hij in Bolivia twee aardewerken kruiken uit het Tiwanaku-tijdperk kreeg als betaling
voor zijn koelkast, heeft geoloog Evert Breman (71) uit Kaag de archeologische vondsten teruggegeven.
Dat deed hij gisteren in de Boliviaanse ambassade in Den Haag, nota bene aan president Evo Morales
zelf.
De ceremonie werd vastgelegd door talloze televisiecamera's van Spaanstalige media, zegt Breman
terugblikkend. ,,Ik dacht wat overkomt me nu en was er confuus van. Vooral ook omdat mijn vrouw en
ik zo naar boven konden lopen, zonder enige veiligheidscontrole. Maar ja, ik zag er waarschijnlijk
ongevaarlijk uit met mijn zuurstofapparaat in de hand."

De Boliviaanse president Evo Morales (m) met rechts van hem Evert Breman en links ambassadeur
Eduardo Rodriguez Veltze. Twee journalisten van Spaanstalige media leggen hun gesprekken vast.
Op de voorgrond de twee aardewerken kruiken. © Privéfoto
Gezondheid
Breman heeft een erfelijke vorm van longemfyseem. Daardoor wordt zijn longcapaciteit steeds lager.
Bij het inventariseren van mijn spullen - wat hou ik en wat doe ik weg - kwam ik de aardewerken
potten weer tegen. Wat moet ik ermee, vroeg ik me af. Ze zijn niet van zo'n schoonheid om ze langer
te bewaren en de kinderen hebben geen interesse", zegt de zeventiger.
De geoloog kreeg de kruiken uit het pre-Inca tijdperk bij zijn vertrek in 1978 uit Bolivia. ,,Ik werkte er
een tijd voor de Verenigde Naties, deed onderzoek naar basismetalen in de bodem in de bergen ten
oosten van het Titicacameer. Tijdens veldwerk in een van de dorpen hoorden mijn Boliviaanse collega's
en ik een verhaal over oude graven uit het Tiwanaku-tijdperk. Een paar collega's zijn toen 's nachts
gaan zoeken. Ik wist niet beter dan dat ze niets hadden gevonden. Tot mijn verrassing bood een van
de collega's me bij mijn vertrek uit het land twee aardewerken artefacten aan in ruil voor mijn koelkast,
die ik te koop had staan. De man had niet zoveel geld."
Mailtje
Niet wetend wat hij veertig jaar later nog met de twee kruiken moest doen, stuurde Breman de
Boliviaanse ambassade in Den Haag een mail. Daarop kwam een positief antwoord. ,,De ambassade liet
weten zeer geïnteresseerd te zijn vanuit de gedachte dat archeologische vondsten in het land zelf
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thuishoren. Omdat de Boliviaanse president toevallig langskwam, werd besloten de kruiken terug te
geven tijdens een kleine ceremonie."
Breman vertelde gisteren dat het meest logisch leek dat de kruiken zouden terugkeren naar Bolivia. De
gepensioneerde geoloog sloot zijn betoog af met de overhandiging van de archeologische vondsten én
een cadeautje voor de president. ,,Onze woonplaats is bekend door twee producten: superjachten voor
de rijken der aarde (Royal Van Lent) en kaas. Een superjacht kan ik u niet aanbieden maar kaas wel",
grapte Breman.

“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 2159 LJ Kaag
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Van de redactie
Sjef van Schie was bijna 40 jaar verbonden aan het Heen & Weer en verzorgde in die tijd de bezorging
van ons dorpsblad in een groot deel van de Buitenkaag en daarbuiten.
Wij zullen hem missen!

Hoogenboom Kaag Botenverhuur zoekt zomerhulp.
Ben jij tussen de 16 en 18 jaar oud en op zoek naar een leuke baan, dan hebben wij de vakantiebaan
voor jou!
Wij bieden jou een leuke en afwisselende baan aan bij onze botenverhuur.
Heb jij affiniteit met zeilboten en sloepen?
Ben je flexibel (ook in de weekenden en avonden beschikbaar tot uiterlijk 21:00 uur?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Mocht je meer willen weten en/of ben je geïnteresseerd, bel of mail ons gerust.

Hoogenboom Kaag Botenverhuur
Tel: 0252-544266
E-mail: Info@hoogenboomkaag.nl

Te Koop:
1.

E-bike (accu moet worden gereviseerd): €100,-

2.

Grote eettafel met uitschuifbare verlengstukken: €150

Inlichtingen E. Breman: 06-20976723.
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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 Noordholland-zuid, spoednummer 144 of:

023 - 5246899

Dierenambulance Noordholland-zuid, kantoor

023 - 5491400

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

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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