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EVENEMENTENKALENDER 2020 

Datum Evenement Plaats/ tijd 

   

   

10, 12, 13-03-‘20 Wie Wil Die Kan Hotel Orion, 20.00 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 

Bridgeavond: elke dinsdag in De Ontmoeting 

Zie ook evenementen op de site van www.kaag.nl 
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Van uw redactie 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

Terwijl bekende problematiek in Kaag en Buitenkaag nog niet is opgelost, zoals het parkeerprobleem 

in Buitenkaag, blijkt een nieuw probleem zich al weer aan te kondigen: de bouwplannen van 

appartementen aan het einde van de Julianalaan. Dit plan kan reeds de goedkeuring wegdragen van het 

gemeentebestuur van Kaag en Braassem, waarbij alleen het bestemmingsplan nog moet worden 

aangepast. Eén van de stukken die ten grondslag liggen aan de instemming van het gemeentebestuur 

is een verkeersonderzoek, waaruit zou blijken dat de pont in de spits voldoende restcapaciteit heeft 

om het extra verkeer aan te kunnen dat deze appartementen zouden opleveren. Vanaf pagina ? doet 

Marianne de Groot een grondige analyse van dit verkeersonderzoek en zet de nodige vraagtekens bij 

de conclusies. Kort samengevat: waar de onderzoekers ‘restcapaciteit’ zien, constateert zij op de 

meeste dagen het tegenovergestelde. Om e.e.a. beter in context te kunnen plaatsen vindt u op de 

volgende pagina’s een verslag uit ‘Alles in Kaag en Braassem’ over de plannen en een intro uit het 

Leidsch Dagblad over hetzelfde onderwerp met schets van de te bouwen appartementen.  

Over verkeersonderzoeken gesproken, in december 2013 deed bureau Goudappel Coffeng in opdracht 

van de gemeente een onderzoek naar de verkeerssituatie op Kaag. Een paar resultaten: “De maximale 

wachttijd is circa 4 minuten. De gemiddelde wachttijd in de ochtendspits (buiten schoolvakantie) in 

Buitenkaag is 3 minuten. De gemiddelde wachttijd in de ochtendspits in Kaag is 4 minuten. In de 

avondspits zijn de gemiddelde wachttijden aan weerszijden van de pont circa 3 minuten. De huidige 

capaciteit van de pont wordt bepaald door het aantal afvaarten. Globaal gaat het om 50 afvaarten in 

circa 1,5 uur.” Vergelijk dat even met de wachttijden in het verhaal van Marianne en we kunnen 

constateren dat de huidige wachttijd t.o.v. zeven jaar geleden al behoorlijk is toegenomen. Zie de 

volgende pagina voor een link naar het onderzoek uit 2013 

Wat in alle verhalen niet aan bod komt, zijn de andere factoren die de verkeersintensiteit bepalen. Zo 

zijn er recent huizen op het eiland verkocht, waar de vorige bewoners geen of weinig autogebruik 

kenden. Hier zijn 1 of 2 auto’s per woning bijgekomen. Kortom, enerzijds ligt hier volgens ons een 

taak voor de Dorpsraad om de dialoog met de gemeente aan te gaan, anderzijds is er nog 

bezwaarmogelijkheid tegen de aanpassing van het bestemmingsplan… 
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Kaagdorp staat mogelijk een kleine groei te wachten 

Bron: Alles in Kaag en Braassem • vrijdag 17 januari 2020  

Kaagdorp gaat mogelijk een klein beetje groeien. Door goedkeuring van het college van burgemeester 

en wethouders, wordt het dorp uitgebreid met tien koopappartementen aan de Julianalaan. Hiervoor 

moet nog wel het bestemmingsplan worden gewijzigd. 

Aan de Julianalaan, naast eetcafé De Twee Wilgen, worden mogelijk tien koopappartementen gebouwd. 

Het college heeft hier goedkeuring voor gegeven omdat de pont de extra auto’s aan moet kunnen. Er 

zullen wel twee woningen verdwijnen in Kaagdorp. 

 

Is er wel behoefte aan appartementen? 

Maar is er vanuit woningzoekenden wel vraag naar woningen in Kaagdorp? De vraag is nu klein, 

mogelijk omdat er weinig aanbod is. Maar in heel de gemeente is er wel veel vraag naar woningen, 

terwijl het aanbod te kort schiet. Daarom wordt verwacht dat de ruime appartementen snel verkocht 

zullen zijn. 

 

Ruime appartementen 

De appartementen in de Julianalaan moeten zo’n 110 tot 145 vierkante meter groot worden. In de 

parkeerkelder zal er ruimte zijn voor maar liefst 29 auto’s. Ook komt er een lift en worden de 

appartementen collectief onderhouden. Hoe komen de woningen eruit te zien? De adviseurs van Dorp, 

Stad & Land laten weten dat de nieuwbouw een water-, haven- en scheepsgevoel zullen creëren. Op de 

schuine daken komt cortenstaal voor een robuuste en stoere uitstraling. Daarnaast krijgen de 

woningen een nok die haaks op de straat staat. De woningen zullen dicht op elkaar worden gebouwd, 

met soms een doorkijk naar het water. 

 

Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie 

Kaag kent een langgerekte bebouwing met een beperkte uitbreiding aan de zuidzijde. “Het dorpslint is 

belangrijk voor de ruimtelijke identiteit van het eiland. Wat woningaanbod betreft is het dorp voltooid. 

Er zijn geen (grootschalige) nieuwe woningbouwontwikkelingen”, zo luidt de Maatschappelijk 

Ruimtelijke Structuurvisie uit 2017. 

Volgens de adviseurs is dit project niet grootschalig, waardoor het geen probleem moet vormen. Ook 

gaat het om een ‘inbreidingslocatie’, wat het aanzicht van het bebouwingslint aan de westzijde van het 

eiland zou verbeteren. Voordat er kan worden gestart met de bouw, moet wel eerst het 

bestemmingsplan worden gewijzigd. Inwoners kunnen hier nog bezwaar tegen aantekenen. 

 

 

Van de redactie: 

Meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan vindt u hier: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-16169.html 

 

Meer informatie over het Verkeersonderzoek 2013 vindt u hier: 

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.1884.BPKGKAAG-VAS1/b_NL.IMRO.1884.BPKGKAAG-

VAS1_RapportSRO013V2.0.pdf 

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-16169.html
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.1884.BPKGKAAG-VAS1/b_NL.IMRO.1884.BPKGKAAG-VAS1_RapportSRO013V2.0.pdf
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.1884.BPKGKAAG-VAS1/b_NL.IMRO.1884.BPKGKAAG-VAS1_RapportSRO013V2.0.pdf
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Bron: Leidsch Dagblad • 16 januari 2020  
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Verkeersonderzoek vanwege nieuwbouw: de ‘worst case scenario’? 

Door: Marianne de Groot 

Recent (januari 2020) is er een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan Kaag ingediend. Het 

betreft de nieuwbouw van 10 appartementen aan de Julianalaan 68-70. Meer woningen leidt 

onherroepelijk tot meer autoverkeer. Verplicht onderdeel van het wijzigingsverzoek is dan ook een 

verkeersonderzoek. De conclusie uit dit verkeersonderzoek (Verkeersonderzoek maart 2019 (kenmerk 

002582.20190311.R1.04), is dat er voldoende restcapaciteit is voor het veerpont, ook in spitstijden.  

Nu ben ik niet geschoold als verkeersonderzoeker, maar ik mag me wel ervaringsdeskundige noemen 

aangezien ik al een tijdje op de Kaag woon. En deze cijfers kloppen niet met hoe ik de verkeerssituatie 

al jaren ervaar. En met mij velen, als ik dat zo beluister in het dorp. De cijfers zijn duidelijk, maar zeker 

in de ochtend- en avondspits staan we toch regelmatig 20 minuten te wachten om overgezet te 

worden. Ik vraag me af waar dan op dat moment die restcapaciteit is. 

De gepresenteerde cijfers in het rapport zijn gebaseerd op 3 metingen waarvan de tijdstippen 

verschillen: de ochtendspits, de avondspits en een daluur. Metingen zijn verricht op 2 dagen (dinsdag 

en donderdag) in september 2018. In wetenschappelijk onderzoek is 1 meting geen meting. Meerdere 

factoren die de uitslag kunnen beïnvloeden tasten namelijk de betrouwbaarheid van een onderzoek 

aan. Is 1 meetmoment op 1 dag in het gehele jaar dan wel een representatieve weergave van de 

dagelijkse realiteit? In het rapport wordt bijvoorbeeld niet aangegeven wat de weersomstandigheden 

waren tijdens de metingen. Want als het nat of glad is of hard waait, is de animo om te fietsen 

aanmerkelijk lager. Ook andere factoren beïnvloeden het aantal keren dat het pont per uur kan varen 

of het aantal auto’s dat overgezet kan worden. Vrachtverkeer, leveranciers of ander autoverkeer wat 

nog moet betalen, passerende vrachtboten en grote aantallen fietsers kunnen van invloed zijn en de 

overtochtfrequentie verlagen. 

Dan eens kijken naar het gemeten aanbod aan autoverkeer. Als er alleen even naar de ochtendspits 

gekeken wordt dan blijken er op donderdag 20 september 2018 tussen 7.00u en 8.00u 46 auto’s 

overgezet te zijn, tussen 8.00u en 9.00u waren dit er 54. Tussen 7 en 9 uur werden er dus 100 auto’s 

overgezet. Tijdens dit meetmoment werd er 27 keer van Kaag naar de Buitenkaag gevaren.  

Bij 27 keer varen kunnen er maximaal 27 x 4 = 108 auto’s worden overgezet naar de Buitenkaag. Er 

zijn in de meting in die tijd echter 100 auto’s overgezet en dus kan men concluderen dat er dan 108 – 

100 = 8 auto’s aan niet gebruikte capaciteit is.  

Maar dit plaatje wordt al anders als een opdeling wordt gemaakt in de twee tijdvakken. Tussen 7 en 8 

uur resteert dan een restcapaciteit van 6 auto’s en tussen 8 en 9 uur van slechts 2 auto’s, dus eigenlijk 

geen restcapaciteit. 

Het aantal keren dat gevaren kan worden is een belangrijke factor voor het bepalen van de 

restcapaciteit. Feitelijk betekent 2 keer minder varen dat er al geen restcapaciteit is. Dit kan optreden 

bij voorbijvaren van beroepsvaart, of bij aanbod van vrachtwagens die naar Kaag willen worden 

overgezet. Het rapport geeft al aan dat dit tijdens metingen gebeurde en dat het aantal afvaarten van 

27 niet werd gehaald. 

Naast de capaciteit van het pont is het ook belangrijk om te kijken naar de aanvoer van de auto’s. De 

berekening gaat namelijk uit van een aanbod van auto’s dat mooi gespreid over de tijd plaatsvindt. Dit 

is helaas niet het geval en waar de capaciteit aan de grens zit, ontstaan dan wachtrijen.  
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Hoelang is de wachttijd (op basis van de gemeten cijfers) als er meerdere auto’s al bij het pont staan te 

wachten? 

overtochten 

(per uur, 

enkele reis) 

gemiddelde 

duur overtocht 

in minuten 

reistijd bij 4 

auto’s voor u 

reistijd bij 12 

auto’s voor u 

reistijd bij 16 

auto’s voor u 

reistijd bij 20 

auto’s voor u 

14 4.3 8.6 17.2 21,5 25,8 

13 4.6 9.2 18.5 23 27,6 

12 5 10 20 25 30 

Als er 16 auto’s al staan te wachten (dat is ongeveer tot de schuurdeur van Julianalaan 1, ‘het 

Veerhuis’) kost het dus meer dan 20 minuten reistijd voordat de Buitenkaag bereikt is. Dit neemt toe 

als er minder frequent wordt overgevaren. Voor velen is dit een herkenbare, dagelijkse situatie. 

De situatie in de avondspits (naar het eiland toe) is vergelijkbaar. Het rapport stelt dat de berekeningen 

de ‘worst case scenario’ weergeven. Goochelen met de cijfers, zoals hiervoor, lijkt echter een veel 

slechtere situatie voor te stellen. Als de cijfers dus anders worden gepresenteerd zou de conclusie zijn 

dat er GEEN restcapaciteit van het pont in de spitstijden is. Een belangrijk argument tegen de gewenste 

uitbreiding van het woningbestand. 

Maar er zijn meer punten in het onderzoek die discutabel zijn. 

In het verkeersrapport wordt ook berekend hoeveel auto’s de nieuw te bouwen appartementen 

‘genereren’. Hiervoor wordt doorgaans een rekentool van het CROW (versie 317) gebruikt. Voor 

verschillende onderdelen moet gekozen worden voor situaties die mogelijk van toepassing worden. Dit 

kunnen verwachtingen of aannames zijn van degenen die het rapport opstellen. Maar daar zijn ook 

kanttekeningen bij te plaatsen.  

- Zo wordt in het rapport uitgegaan van ‘matig stedelijk gebied - rest bebouwde kom’. Is de Kaag wel 

zo te beoordelen? Het dichtstbijzijnde NS-station is in Sassenheim en de OV-Flex en de buurtbus zijn 

de enige publieke transportmogelijkheden, in ieder geval niet 24 uur per dag beschikbaar. 

Voorzieningen zijn er niet of nauwelijks. Wonen op Kaageiland betekent dat je doorgaans een auto 

nodig hebt om naar het werk of ergens anders te komen. Zou een beoordeling ‘niet-stedelijk - rest 

bebouwde kom’ niet toepasselijker zijn? De cijfers pakken dan wel minder gunstig uit voor het plan… 

- Ook worden 6 van de 10 appartementen geclassificeerd als ‘etage- midden’. Dit betreft oppervlakte 

en prijsklasse. Op basis van de oppervlakten goed te verdedigen, maar betreffende de verkoopprijs 

niet. De gemiddelde vraagprijs voor appartementen in de Gemeente Kaag en Braassem ligt al op 

600.000 euro en een mooi appartement, met een ‘kwalitatief hoogwaardige afwerking’ en ‘aan het 

water’ zal zeker duur uitvallen, ondanks de oppervlakte van ‘maar’ 110 m2. En dure appartementen 

genereren meer auto’s dan die van midden- geclassificeerde appartementen. De berekening valt dan 

minder gunstig uit voor het ingediende plan… 

- Het autoverkeer van de huidige situatie mag in mindering worden gebracht op het aantal van de te 

verwachten situatie. In de huidige situatie worden beide woningen als vrijstaand ingedeeld maar de ene 

woning is 210m2, de andere 63m2. Voor kleine woningen worden normaal gesproken veel lagere 

gemiddelden qua autogebruik gerekend dan hier wordt gedaan. Ook worden de ligplaatsen 

geclassificeerd als ‘jachthaven’ en worden meegerekend in de spitstijden. Ligplaatsen voor boten vallen 

per definitie onder ‘recreatie’. En leveren dus recreatieverkeer op. Het lijkt misplaatst om dit verkeer 

mee te rekenen in de spitstijden. 

De huidige situatie lijkt dus rooskleuriger voorgesteld te worden dan de realiteit. Als de berekeningen 

in de huidige situatie minder auto’s in spitstijden leveren, wordt de toename van het aantal te 

verwachten auto’s groter. Meer dan de berekende restcapaciteit van 8 auto’s in de spitstijden. 

- Tenslotte verwachten de onderzoekers dat vooral senioren in de nieuwe appartementen zullen 

komen de wonen.  (Citaat uit het rapport:) “De woningen die worden gerealiseerd zullen waarschijnlijk 

door senioren worden bewoond. Deze doelgroep heeft een ander vervoerspatroon (minder in de 

spitsen)”. De vraag is waar dat op gebaseerd is. Eerdere sociale woningbouw, speciaal voor de 

doelgroep ouderen (Alexanderlaan), werd meteen bewoond door starters omdat er geen animo onder 
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senioren voor was.  Op het eiland zijn nauwelijks (geen) voorzieningen voor senioren. Hoe realistisch is 

het dat voornamelijk senioren, ondanks de beschikbare aanwezigheid van een lift, voor veel geld hier 

zullen komen te wonen? Verder is het de vraag in hoeverre senioren wel of niet tijdens spitstijden 

autorijden. Tenslotte zijn er de nodige senioren die nog werken of vrijwilligerswerk doen. Of met veel 

plezier op hun kleinkinderen gaan passen waardoor ze in de spitstijden rijden. 

De kans dat in de appartementen voor het overgrote deel werkende mensen komen wonen, lijkt veel 

realistischer. De woningbehoefte voor deze doelgroep is veel groter. Als er twee werkende mensen in 

een appartement komen wonen is de kans groot dat er twee auto’s per woning bijkomen. En 10 

appartementen leveren in de spitstijden dan 10 tot 20 auto’s extra op. Dit lijkt meer op een ‘worst case 

scenario’.  

Het gemeentebestuur beslist mede op basis van het verkeersonderzoek of het bestemmingsplan 

gewijzigd kan worden. Bewoners van Kaag kunnen bezwaar tegen een bestemmingsplanwijziging 

maken. Mogelijk dat dit stuk bewoners van Kaag hiervoor meer informatie biedt. 

 

Oranje Nieuws 

Door: Jan Verwater, namens het Oranje Comité ”De Kaag” 

De afgelopen vergadering heeft ons Comité het thema van Koningsdag 2020 vastgesteld:  

“Wij houden van ORANJE!” 

Enerzijds voor de hand liggend – we zijn immers het Oranje Comité – maar de keuze is met name 

geïnspireerd door het Europees Kampioenschap voetbal komende zomer, waarvoor ons nationaal 

mannenelftal zich zo knap geplaatst heeft.  

We zijn hard bezig om weer een mooi programma voor groot en klein samen te stellen. En de 

creatievelingen onder jullie kunnen vast mooie plannen bedenken voor een toepasselijke outfit voor de 

optocht op Koningsdag. 

De data van de verschillende onderdelen in de weken voorafgaand aan en volgend op Koningsdag zijn 

vastgelegd en heeft u wellicht via Facebook al ingezien. U kunt onderstaande data noteren in uw 

agenda of in die van uw kind(eren): 

Vrijdag 10 april Start Facebookactie 

Vrijdag 17 april  FIFA-avond en zaalvoetbaltoernooi 15+ in de Ontmoeting en sportzaal 

Zondag 19 april Fietstoertocht 

Maandag 20 april Volleybaltoernooi 

Donderdag 23 april Viswedstrijd op de Ringvaartsteiger bij de pont 

Vrijdag 24 april Oranje Klaverjasdrive 

Zaterdag 25 april Oranje Bridgedrive 

Zondag 26 april Koningsnach Tennistoernooi 

Maandag 27 april Koningsdag 

Maandag 04 mei Dodenherdenking 

Dinsdag 05 mei Bevrijdingsdag “Vrijheid organiseer en vier je samen” 

 

Naast de organisatie van het bovenstaande is ons Comité hard bezig met het mede organiseren van 

Bevrijdingsdag 2020. Hierover bent u in eerdere edities van het Heen en Weer geïnformeerd. De inhoud 

van deze dag in bezinningscentrum Stal op de Kaag - start- en /of rustpunt van de fietstocht door de 

gemeente Kaag en Braassem - wordt steeds concreter. Inmiddels zijn afspraken gemaakt met een 

inwoner van Kaageiland die op die dag een lezing/ presentatie zal verzorgen over de Kaag in en rond 

de oorlogstijd en met een inwoner van Buitenkaag die zijn ervaringen uit zijn jeugd – en wat deze voor 

hem betekenden in zijn verdere leven - graag met ons wil delen. 

Onlangs is door de gemeente Kaag en Braassem een persbericht uitgegaan. Deze treft u op de 

volgende bladzijde aan.   
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75 jaar bevrijding in Kaag en Braassem; activiteiten op 5 mei 2020  
 

Kaag en Braassem, 30 januari 2020 – In heel Nederland vieren we 

dit jaar dat ons land 75 jaar geleden bevrijd is. We vieren dat we 

sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen 

verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. Ook in de 

gemeente Kaag en Braassem vinden rond dit thema mooie 

activiteiten plaats.  

Het comité 4 en 5 mei Kaag en Braassem organiseert, ondersteund 

door alle oranjecomités in de gemeente, twee mooie activiteiten. 

Het gaat om een Bevrijdingstocht door de gemeente en een Bevrijdingsconcert op de Braassem bij de 

Noorderhem. 

Bevrijdingstocht; doet u mee? 

De Bevrijdingstocht is te voet of per fiets in zijn geheel of in gedeeltes af te leggen en bedraagt in 

totaal ongeveer 45 kilometer, met daartussen vier pontjes en vier startpunten. Op die startpunten kan 

ook van een vrijheidsmaaltijd genoten worden. Het is ook mogelijk lopend of per auto uitsluitend te 

gaan naar de dichtstbijzijnde locatie om deel te nemen aan de vrijheidsmaaltijd. Op de vier locaties 

worden daarnaast activiteiten in relatie tot 75 jaar vrijheid georganiseerd, zoals lezingen en exposities. 

Deelname is dus mogelijk voor jong en oud en ook voor mensen die minder goed ter been zijn. 

Bijzonder Bevrijdingsconcert 

’s Avonds vindt een Bevrijdingsconcert plaats. De locatie voor het Bevrijdingsconcert is jachthaven De 

Noorderhem. De deelnemende koren bevinden zich op het prachtige schip ‘De River Queen’ dat voor 

het gebouw op de Braassem ligt aangemeerd. De 4 lokale muziekverenigingen staan aan de waterkant 

op het grasveld voor het schip. 

Subsidie en sponsoring 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Commissaris van de Koning op 8 januari jl. in de Nieuwe Kerk in 

Den Haag mocht Comité 4 en 5 mei Kaag en Braassem uit handen van de Ambassadeurs voor de 

Vrijheid en in aanwezigheid van de burgemeester een cheque van € 3.684,00 in ontvangst nemen. De 

cheque is bestemd voor de viering van 75 jaar Vrijheid op 5 mei 2020. Het Comité had beide 

evenementen aangedragen voor de beschikbare subsidie. Het Comité is erg blij dat de organisatie van 

het Bevrijdingsconcert subsidie heeft ontvangen. 

De subsidiecheque dekt ongeveer 50% van de begrote kosten voor het concert. De kosten voor de 

Bevrijdingstocht bedragen ongeveer eenzelfde bedrag. Er zijn inmiddels al wat meer sponsoren 

gevonden, maar elk fonds dat deze viering en herdenking ondersteunt is van harte welkom met een 

gift of een bijdrage in natura voor bijvoorbeeld de organisatie van de maaltijden. Aanmelden kan via de 

secretaris van het comité, Nico Castelein via email  info@4en5mei-kaagenbraassem.nl of via 06-

51490223 

Meer informatie volgt 

Zet 5 mei vast groot in de agenda! Medio april volgt uitgebreide informatie, via pers en huis aam huis, 

over beide evenementen. Het wordt bijzonder! 

  

mailto:info@4en5mei-kaagenbraassem.nl%20%20en/of%2006-51490223
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75 jaar, dat is een mooie leeftijd!  

 

Dát hebben we met elkaar gemeen: U wordt 75 

jaar in februari 2020 en wij bestaan 75 jaar in 

februari 2020. Een mooi moment om daar 

aandacht aan te schenken en daar willen wij u bij 

betrekken.  

Onze stichting is opgericht op verzoek van en ná 

het overlijden van Hugo van der Poel. Dit was 

een alleenstaande man die vanaf zijn jeugd een zwakke gezondheid had en hierdoor reeds op 48-

jarige leeftijd kwam te overlijden. Hij overleed op 1 februari 1945 en op 14 februari 1945 is de 

stichting opgericht. In deze charitatieve stichting is het zakelijk vermogen terecht gekomen en in de 

afgelopen 75 jaar hebben veel goede doelen hier een bijdrage uit ontvangen. 

Ons werkgebied is de gemeente Kaag en Braassem en er zijn nog een aantal personen die hun 75e 

verjaardag gaan vieren. Wij bieden het volgende aan:  

− Elke persoon mag € 500,- doneren aan een goed doel, passend binnen de doelstelling van 

onze stichting. Dat kan een persoon zijn, maar ook een instelling. Kunt u geen goed doel 

vinden, laat het ons weten en dan doen wij enkele suggesties om uit te kiezen.  

− Elke persoon wordt uitgenodigd voor een lunchbijeenkomst bij eetcafé “de Vergulde Vos” in 

Rijpwetering op vrijdag 14 februari 2020 van 12.00 uur tot 14.00 uur (inloop vanaf 11.30 uur). 

Heeft u een partner? Dan is die uiteraard ook van harte welkom.  

− Tijdens de lunchbijeenkomst worden alle donaties bekend gemaakt.  

Wilt u hieraan meedoen? Wij zouden het in ieder geval érg leuk vinden! Meldt u dan aan bij ons 

secretariaat; de contactgegevens staan hieronder. Voor de organisatie is het van belang om snel reactie 

te ontvangen, in ieder geval vóór 11 februari 2020.  

Wij willen dan van u te horen krijgen:  

- Bent u erbij op vrijdag 14 februari 2020? (alleen of samen).  

- Aan welk goed doel wilt u de € 500,- schenken?  

- Heeft u andere wensen of opmerkingen?  

- Via welk telefoonnummer bent u bereikbaar?  

Ik kan me voorstellen dat dit bericht nog vragen oproept. Bel gerust. U kunt ons altijd benaderen of 

bellen via de volgende contactgegevens: 

Buitenkaag:  Dora Kempf  tel. 0252-545785 

  Rachel Zwetsloot tel. 06-26576263 

Binnenkaag:  Yolande Stotijn  tel. 0252-545753 

  HIske Tan  tel. 06-46225858 

Aan wie kunt u die € 500,- schenken? Dat kan aan een of meerdere personen of instellingen, 

woonachtig/gevestigd in de gemeente Kaag en Braassem. Bij personen kun je denken aan langdurig 

zieken, senioren, eenzamen of mensen die het niet zo breed hebben en een steuntje goed kunnen 

gebruiken.  

Gaat het om een organisatie of instelling, dan moeten die activiteiten hebben op het gebied van 

welzijn, denk aan ouderenbonden, zorgboerderijen of andere zorginstellingen. Dus best breed 

inzetbaar, maar wel alleen binnen de gemeente Kaag en Braassem. 

Stichting Hugo van der Poelfonds  

Nico Castelein, secretaris  

Fransche brug 24  

2371 BE Roelofarendsveen  

06 – 514 90 223  

stichtinghugovanderpoelfonds@gmail.com  

https://www.stichtinghugovanderpoelfonds.

nl/  

mailto:stichtinghugovanderpoelfonds@gmail.com
https://www.stichtinghugovanderpoelfonds.nl/
https://www.stichtinghugovanderpoelfonds.nl/
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Nieuws vanuit de St. Willibrordus 

Door: Erna van Steen, namens het team 

Na een heerlijke kerstvakantie zitten we inmiddels alweer helemaal in het ritme. De kinderen zijn weer 

met een nieuw thema begonnen: Kunst. Vanaf de peuters t/m groep 8 wordt er aandacht besteed aan 

dit thema. Binnen het thema worden alle vormen van kunst behandeld zoals film, theater, dans, 

fotografie, muziek en beeldende kunst. Het onderdeel beeldende kunst biedt heel veel mogelijkheden 

om in de klassen en bij de handvaardigheidslessen zelf kunst te maken.  

In groep 1-2-3 wordt er o.a. geëxperimenteerd met het mengen van kleuren en worden er fraaie 

kunstwerken van lego gemaakt. We hebben zelfs de ‘Boogie Woogie’ van lego in de klas staan. Vanaf 

groep 4 worden er kunstwerken gemaakt die geïnspireerd zijn op een beroemd schilderij van een 

bekende schilder. Ook hier komt Mondriaan naar voren, naar ook Vermeer, Van Gogh en Munch zien 

we terug. In groep 7-8 wordt er ook nog de koppeling gemaakt met toegepaste kunst. Al het gemaakte 

werk zal tentoongesteld worden in het Willibrordusmuseum. Op woensdag 19 februari opent het 

museum om 12.00 uur eenmalig zijn deuren. U bent van harte welkom om de kunstwerken van de 

kinderen te bewonderen. 

Niet alleen de leerlingen zijn bezig met hun ontwikkeling, ook het team leert van en met elkaar. 

Tijdens de studiedagen richt het team zich met elkaar op het vernieuwen van het onderwijs. Zo hebben 

we de laatste keer besproken welke coöperatieve werkvormen wij gebruiken en hoe we daar een 

doorgaande lijn in krijgen. Een aantal werkvormen werd al in verschillende groepen gebruikt, maar 

onder een andere naam. Om verwarring te voorkomen hebben we ook hier afspraken over gemaakt. 

Wat zijn coöperatieve werkvormen nou eigenlijk? 

Bij coöperatieve werkvormen werken de leerlingen samen in kleine groepen, volgens specifieke 

stappen. De werkvormen zijn zo opgezet dat elke leerling evenveel inbreng heeft. De leerlingen 

hebben elkaar ook nodig om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Zo versterken ze hun eigen 

leerproces én dat van de ander. Coöperatieve werkvormen zorgen voor effectieve leertijd, omdat meer 

leerlingen tegelijk actief zijn. De werkvormen stimuleren verschillende vaardigheden zoals: luisteren, 

hulp geven, overleggen en aanmoedigen. Niet alleen de lesstof is dus belangrijk, maar ook de 

samenwerking.  

In de volgende Heen en Weer vertellen we u graag meer over waar de leerlingen en het team mee bezig 

zijn. 

 

Schippertjes 

   

• Wilt u iets te koop of te huur aanbieden of vragen? 

• Heeft u een gevonden of verloren voorwerp? 

• Wilt u een oproep plaatsen? 

• Heeft u een familiebericht? 

Maak dan handig gebruik van het Schippertje - en uw vraag vaart zó bij al onze lezers binnen! 

Voorwaarden:  

Plaatsing van een Schippertje is gratis, mits het geen bedrijfsactiviteiten betreft. U kunt uw 

Schippertje aanleveren via heenenweerkaag@hotmail.com. 

Vermeld bij uw Schippertje altijd uw naam, adres en telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres. 
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Recept januari - selderijsoep 

Door: Joke Enthoven-van der Maas 

Maaltijdsoep voor ongeveer 4 personen 

300g knolselderij, goed schoongeboend en 

ongeschild in blokjes gesneden 

100g bleekselderij in kleine stukjes 

bosje selderijblad met stelen 

1 grote gele ui kleingesneden 

1 laurierblad 

2 blaadjes foelie 

1 theelepel peperkorrels 

3 eetlepels olijf-, zonnebloem- of 

arachideolie 

1liter water  

2 groente bouillonblokjes 

200 g groene linzen, schoongespoeld in 

zeef 

200 ml crème fraiche of kokosmelk (vegan, 

ong. 20 0/0 vet) 

• Verhit de olie in de pan, voeg de 

groenten, zonder bosje selderijblad, met 

de kruiden toe en fruit deze ongeveer 5 

min. 

• Voeg water met bouillonblokjes en 

linzen toe, breng aan de kook en laat 30 

min. doorkoken. 

• Haal ondertussen de selderij blaadjes 

van de stelen en houd deze apart voor 

garnering. 

• Snijd de stelen in stukjes, doe ze in de 

pan samen met de crème fraîche of 

kokosmelk. 

• Pureer de soep met een staafmixer of 

blender. 

• Verdeel de selderijblaadjes over de 

soepkommen en dien de soep op. 

• Eventueel zout en peper toevoegen. 

 

 

Het oorlogsdrama bij Abbenes – het vervolg 

Verzameld door Anton Zegveld, amateur-historicus, bewerkt door Aad Onderwater  

Zaterdagmiddag 3 juli 1945 werd te Abbenes het herinneringsmonument onthuld, dat werd opgericht 

op initiatief van een comité uit het voormalig verzet, met steun van vele bewoners van de 

Haarlemmermeer. Het is opgericht ter nagedachtenis van de drie leden van het verzet die op 

8 september 1944 werden gefusilleerd op het erf van de boerderij van Klaas van Reeuwijk. Ze werden 

aangehouden en gevangengenomen bij het afleveren van wapentuig waarmee een lokale knokploeg 

zou moeten verhinderen dat de Haarlemmermeer onder water zou worden gezet. Het verzet wist niet 

beter dan dat springladingen bij De Leeghwater nog steeds waren geplaatst om hier een gat in de 

waterkering te maken.  

Inmiddels verplaatst naar het monument, werd in de muur van de boerderij een sobere gedenksteen 

geplaatst, waarop vermeld staat:  

          HIER LIETEN :  

DICK  (Albert Hoekstra)  

BEER  (Johan v.d. Hulst)  

FLIP  (Ben Lenderink)  

HET LEVEN   8 SEPT 1944 

 

In zijn onthullingsrede zei Ds. Th. Van der Windt uit de Kaag als voorzitter van het comité dat er 

omstandigheden zijn, die dit incident uittillen boven vele, soortgelijke, tragische voorvallen uit de 

bezettingstijd. Zo werd de vader van Hoekstra vier dagen eerder door de bezetter doodgeschoten. En 

de vader van Van der Hulst overleed zes maanden eerder in het concentratiekamp Buchenwald, nadat 

hij negen maanden daarvoor werd gearresteerd. De dominee stelde dat hij had vastgesteld dat het 

saamhorigheidsgevoel naarmate de bezettingstijd vorderde, was toegenomen. Dat een Rooms-

Katholiek, een Protestant en een half-Jood trouwe vrienden en toegewijde Nederlanders waren, prees 

hij. Hij sprak de hoop uit dat die goede verhouding zou blijven en dat het monument de onderliggende 

gedachte mede levend zou houden. 
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De onthulling werd opgeluisterd door een Katholiek en Protestants zangkoor die enige liederen ten 

gehore brachten. Een onverwacht groot publiek was er getuige van dat vertegenwoordigers uit allerlei 

kringen, kransen legden. Besloten werd met het zingen van het eerste en zesde couplet van het 

Wilhelmus. “Het vaderland getrouwe, blijf ik tot in den dood” werd uit volle overtuiging gezongen.  

Dat zij rusten in vrede, bad eenieder.  

Enige wetenswaardigheden over Abbenes. In het dorp kozen slechts enkelen de zijde van de bezetter. 

Helaas ook koster V. van de kerk aldaar. Hij vertrok in 1941 naar het oosten van Duitsland, omdat hem 

was beloofd dat hij daar boer zou kunnen worden. Aangesteld was een zogenoemde boerenleider, Dirk 

v. W. Zijn taak was het behartigen van de belangen van de boeren, daarnaast moest hij uiteraard 

propaganda maken voor de nieuwe orde. Hij was niet fanatiek en veel overlast heeft hij niet 

veroorzaakt, wat niet gezegd kon worden van zijn zoon. 

Dan het proces, eind 1946, tegen degenen die verantwoordelijk werden geacht voor de dood van de 

drie. Hoewel alle verdachten om de zaak heen draaiden, alle verantwoordelijkheid ontkenden en het 

geduld van de president van het Bijzondere Gerechtshof te Amsterdam – Mr. M. van Vugt – zwaar op de 

proef stelden, achtte de advocaat fiscaal – Mr. J. Besier - het ten laste gelegde bewezen en eiste tegen 

de 39-jarige Landwachter Cornelis Meier D., die persoonlijk de munitievondst bij het Duitse gezag had 

aangegeven, de doodstraf. Ook tegen de 33-jarige Landwachter Kornelis D. werd de doodstraf geëist.   

Aan het einde van zijn requisitoir zei Mr. Besier tegen de beide heren er zeker van te zijn dat indien de 

doodstraffen bevestigd zouden worden, er bij de voltrekking niet iets tussen vuurmonden en doel zou 

staan.  Zij kregen uiteindelijk beide 20 jaar gevangenisstraf. De gewezen koster J.J. V. kreeg zes jaar en 

ene C. die ‘slechts’ op wacht stond werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Allen werd levenslang 

het passieve én actieve kiesrecht ontzegd.1 

De eindverantwoordelijke, later schuldig bevonden aan onder andere deze drie executies2 was Willi 

Paul Frans Lages, later ook bekend als één van de vier van Breda. Hij zat daar een levenslange 

gevangenisstraf3 uit tot 1966, toen hij wegens vermeende ernstige darmkanker mocht terugkeren naar 

Duitsland. Hij leefde daar, na een operatie, nog bijna zes jaar en stierf in april 1971 op 69-jarige 

leeftijd aan een hersentumor.  

Lages was als SS Sturmbannführer hoofd van de Sicherheitspolizei en de Sicherheitsdienst 

verantwoordelijk voor Noord-Holland en Utrecht. Hij hield kantoor in Amsterdam en vandaar uit beval 

hij de executie van de drie verzetsmensen in Abbenes. 

Naschrift 

Ton Zekveld gaat veelal uit van geschreven bronnen, veelal kranten en boeken. Mede door mondelinge 

overlevering ontstaan andere versies van gebeurtenissen. Ook de pers is niet altijd gelijkgezind waar 

het de verslaggeving betreft. Kranten en artikelen schrijven blijft mensenwerk. Ik sta open voor reacties 

op de artikelen die o.a. in het kader van “75 jaar vrijheid “in de Heen en Weer verschijnen. Ik ben 

bereikbaar via e-mailadres aad.onderwater@kaag.nl 

 

1 De bronnen ter zake deze rechtszaak, veelal kranten, zijn niet eenduidig. Officiële verslaglegging is niet geraadpleegd 
2 Lages was eveneens betrokken bij de arrestatie en verantwoordelijk voor de executie van de verzetsman Johannes Post en 

van de Haarlemse Hannie Schaft, later ook bekend als het meisje met het rode haar. Beiden zijn bijgezet op de 

Erebegraafplaats in Bloemendaal.  
3 Koningin Juliana, die de doodstraf wegens gewetensbezwaren afkeurde, tekende tegen de wens van het toenmalige kabinet 

het doodvonnis niet. Bij Koninklijk Besluit van 23 september 1952 werd het doodvonnis omgezet in levenslange 

gevangenisstraf. 

 

  

mailto:aad.onderwater@kaag.nl
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Kaagfit 

Door: Marleen Metzlar 

 

Op woensdag 26 februari vertonen we de film ‘A star is born’. ‘A star is born’ vertelt het verhaal van 

Jackson Maine (Bradley Cooper), een in verval geraakte country-ster. Hij ontdekt het bekende talent 

Ally (Lady Gaga). De twee krijgen een liefdesverhouding en Jack probeert Ally in de schijnwerpers te 

krijgen. Wanneer dit lukt, krijgt Jack zelf moeite met het feit dat hij steeds meer in de schaduw komt te 

staan.  

Een eerste hoofdrol in een grote speelfilm voor Lady Gaga. Viervoudig Oscar genomineerde Bradley 

Cooper (American Sniper, American Hustle, Silver Linings Paybook) maakt tevens zijn debuut als 

regisseur. Naast haar rol als Ally schreef Lady Gaga- eerder bekroond met een Oscar voor haar 

nummer ‘Tíll it happens to you’ uit de Hunting Ground – een aantal nieuwe nummers voor de film, 

welke ze ook ten gehore brengt in de film. Ook Andrew Dice Clay en Sam Elliott maken deel uit van de 

cast in de rollen van Lorenzo en Bobby  

De film was tijdens 2019 Oscar maar liefst genomineerd voor 8 verschillende categorieën: best picture, 

best actor – Bradley Cooper, best actress – Lay Gaga, best supporting Actor – Sam Elliot, Best adapted 

Screenplay , best origenal song: ‘Sallow’, best sound Mixing & best Cinematography. Uit eindelijk ging 

het met de Oscar voor ‘best original song’ naar huis.  

Voorafgaand aan deze film gebruiken we gezamenlijk een lunch, verzorgd door Joke. 

Vanaf 12.00 uur bent u welkom in De Ontmoeting.  

 

Deze maand is de bridgedrive in de Ontmoeting op zaterdag 29 februari om 13.00u. U kunt zich per 

paar opgeven. Heeft u geen partner, geef u toch op, dan proberen wij een partner voor u te vinden. 

Op vrijdag 28 februari is de open tafel in hotel Orion. De kosten incl. 1 drankje zijn € 12,50. Op de 

vaste deelnemers wordt gerekend, deze hoeven zich niet aan te melden. Wilt u ook aanschuiven, dan 

even een belletje naar Joke van Stam. 

De activiteiten op een rijtje: 

• 26 februari: lunch en filmmiddag in de Ontmoeting aanvang 12.00uur, 12.30u aan tafel. 

• 28 februari: open tafel in hotel Orion vanaf 17.30u. ontvangst, 18.00u. aan tafel 

• 29 februari: bridgedrive in de Ontmoeting aanvang 13.00uur 

• 15 maar: Bloemschikken in de Ontmoeting 

Opgeven voor de activiteiten: 

Voor de filmmiddag en de bridgedrive bij Rob Rob.Enthoven@ziggo.nl of 0252-544692 

Voor de open tafel kunt U zich opgeven bij Joke, tel. 544318 of 06-30006588 

  

mailto:Rob.Enthoven@ziggo.nl
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Activiteiten in en rond de Stal 

Door: Ria Stolk 

3 februari -Leesmiddag 

Regelmatig wordt er in De Stal een boek besproken, op de eerstvolgende 

bijeenkomst, 3 februari bespreken we: Pastorale van Stefan Enter. Tijd: 14.00-

15.30 uur. 

5 februari - Grip op je voeding 

Op deze informatieve bijeenkomst wordt door Patrick Feiner informatiegegeven over voeding. Thema’s 

die aan de orde komen zijn: Hoe loop je door de supermarkt, wat leg je in je mandje, wat eet je 

bijvoorbeeld als je diabetes bent en hoe kun je je leefstijl aanpassen door gezonder te eten. 

Vanaf 10.00 uur is er koffie en vanaf 10.30 uur begint de bijeenkomst. 

12 februari - Juda en Judas  

Op deze bezinnende bijeenkomst legt Pastoor Kees van Lent de Bijbels weer op tafel en gaat met de 

aanwezigen op zoek naar de link tussen Juda en Judas. Wat hebben deze twee mannen gemeen, waarin 

verschillen ze heeft de Judasboom hierin ook iets te vertellen? 

Vanaf 10.00 uur is er koffie en om 10.30 uur begint de bijeenkomst. 

23 februari – Winterconcert 

Kom mee genieten van de band Moonstar, zij geven in de Stal een concert. De opbrengst van hun 

musiceren is voor de Stichting: Een vrolijke noot. 

Het programma begint om 15.00 uur en de kosten zijn 15 euro per persoon. 

Woensdag 4 maart – Luchthavenpastoraat 

Dagelijks passeren ruim honderdduizend mensen onze luchthaven Schiphol. Een ware miljoenenstad, 

met grote aantallen tijdelijke en voortdurend wisselende bewoners. Voor wie op reis in enigerlei vorm 

van nood komt, is er het Luchthavenpastoraat. 

Hoe het Luchthavenpastoraat werkt en er uit ziet, daar over komen twee pastores die volop aan het 

werk zijn in en rond Het Stiltecentrum over vertellen. 

 

De Goot van Ton Davids door WWDK 

Door: Glynis Breman, namens Wie Wil Die Kan  

Een stuk in 2 bedrijven. Het onderwerp komt dicht bij de werkelijkheid. Wie wil nou een opvanghuis 

naast de deur hebben? 

Korte inhoud: 

"Pension de Goot" is een opvanghuis voor dak- en thuislozen, gerund door Toos die het goede doel tot 

haar levensdoel gemaakt heeft. Pien lijkt een idealistische vrijwilligster maar doet onderzoek naar een 

tv rol. Dan de vier bewoners met elk hun eigenaardigheden. 

De buurt wordt vertegenwoordigd door mevr. Meerman, de buurvrouw. Zij dreigt met evacuatie van 

"Pension de Goot". Maar gelukkig krijgt Pien haar tv rol en alle bewoners zetten zich in om haar te 

begeleiden. Met groot succes. Alleen Toos moet op zoek naar een ander goed doel. 

Wij spelen op 10, 12 en 13 maart 2020. 

Komt allen kijken want het belooft weer een avond te worden vol hilariteit en vermaak. 

Uw gewaardeerde donatie van minimaal € 7,50 voor het seizoen 2020 geeft, zoals altijd, gratis 

toegang voor twee personen. Wij ontvangen uw donatie graag op onze bankrekening NL95 RABO 0301 

1791 74 ovv “Donatie 2020”. 

Niet Donateurs kunnen aan de zaal een toegangsbewijs kopen ad. €7,50 p.p.  
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IJsvereniging Kagermeer (KGM)  

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. Stuur, als je belangstelling hebt, even een mail aan: 

info@sts-kgm.nl of bel met jeugdtrainer Jan Rodewijk, 06.31936670. Schaatsen is een gezonde sport, 

en de trainingen en wedstrijden zijn heel gezellig. De STS-KGM heeft als doelstelling de leden door 

training en begeleiding de techniek van het hardschaatsen bij te brengen. Meer info op de site:  

http://www.ijsclubsassenheim.nl/sts-kgm/vereniging/algemene-informatie  

STS-KGM schaatsers plaatsen zich voor het NK Allround  

Het Teylinger Nieuwsblad van 22 januari jl. meldde dat onder andere vijf jeugdschaatsers van de STS-

KGM Clubselectie zich hebben geplaatst voor het NK Allround junioren over twee weken in Enschede. 

Rens Vergeer, Ward Dielissen en Sterre van Schaick komen uit op de 500 en 1500 meter. Pien Hersman 

en ‘onze’ Marije van der Spek strijden met 24 andere B-Junioren om de titels over 500, 1500, 1000 en 

3000 meter. Op de 3000 meter na, kan op de drie andere afstanden de Nederlandse titel worden 

verdiend. Prachtige prestaties, waarover trainer Martin Hersman zei: ”Het is uniek wat wij als club met 

alleen maar vrijwilligers laten zien. Dit is nog nooit gebeurd in de clubhistorie.” Ik duidde al eerder dat 

vorig seizoen al veel clubrecords te zien gaf. Een teken dat er jeugdleden zijn die in absolute zin 

sneller rijden dan ooit. Als deze H&W in de bus valt zijn de races achter de rug. Van deze plek wens ik 

de vijf en hun trainers, een mooi klassement, allen verdienen het. 

Prestaties op de Weissensee  

Afgelopen twee weken kon vier keer een Alternatieve elfstedentoertocht worden gereden. Ik besteed 

traditioneel aandacht aan (oud) Buitenkagers en Kagers, ik nam er één echter niet mee en kreeg de 

gelegenheid dat te herstellen. In de tweede tocht op 24 januari reed Pieter Otto (Huigsloot) zijn acht 

rondes van 12,5 km in 5h:43min:36. Wederom een mooie prestatie van de dokter. 

Dinsdag 28 jan kwam ons bijna vaste team op het ijs. De Loogman-tweeling Mien en Annie, Henriëtte 

van Gerven én Corrin Duivenvoorden en zijn trainingsmaat Piet Teeuwen. Nieuw in mijn verslag is Frans 

Biemond, dus let op.  Ik heb alleen WhatsApp-contact gehad met Corrin, dus over de dames waarmee 

ik begin, kan ik slechts niet ingekleurde feiten verstrekken. Henriëtte reed vier rondes van 12,5 km met 

een gemiddelde snelheid van 19,05 km/h en ging dus 2 uur, 37 min en 29 sec na haar start over de 

streep. Een fractie, iets meer dan vier minuten, sneller was Mien Onderwater-Loogman. Zij scoorde een 

gemiddelde snelheid van 19,56 km/h. Tussen beide in, qua snelheid, finishte Annie de Vogel(-

Loogman). Een V-gem van 19,27 km/h. Zij hield het na één ronde voor gezien, ik neem aan wegens 

een (oude?) blessure. 

Corrin ging voor de top tien, startte om 07:00:23 voor de eerste van 16 rondes. Allen reden hetzelfde 

parcours op het zogenoemde kleine meer. Hij draaide negen rondjes onder de 28 min, wat een 

gemiddelde snelheid inhoudt van 29,17 km/h. Zijn verval per ronde lag rond de 28 sec. De laatste 

zeven gingen gemiddeld 101 sec per ronde langzamer wat nog altijd een snelheid betekent van rond 

de 25 km/h. Corrin finishte om 14:19:29 met een overall gemiddelde snelheid van 27,33 km/h en 

behaalde daarmee een achtste stek van 865 deelnemers.  

Naar ik aanneem ook voor de top tien startte Frans Biemond. Hij en Corrin reden de eerste veertien 

rondes in de kopgroep, waaruit Arno van der Veen uit Meerkerk was weggereden. Zijn voorsprong op 

de volgers, te zien in het overzicht, die toen niet meer echt samenwerkten maar voor hun eigen stek 

reden, was op de meet geslonken tot 3min 12sec.   

  

http://www.ijsclubkagermeer.nl/
mailto:aad.onderwater@kaag.nl
mailto:info@sts-kgm.nl
http://www.ijsclubsassenheim.nl/sts-kgm/vereniging/algemene-informatie
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Frans Biemond   Corrin Duivenvoorden Arno Piet  

uit NIEUWE WETERING De uit BUITENKAAG van der Teeuwen 

op dinsdag 28 januari 2020 onderlinge op dinsdag 28 januari 2020 Veen Corrins 

met startnummer 5588 verschillen met startnummer 5420 de   trainings 

200 kilometer heeft afgelegd Frans-Corrin 200 kilometer heeft afgelegd winnaar maat 

Het verloop van uw tocht: Als * dan Het verloop van uw tocht:     

   mm:ss uu:mm:ss Frans voor    mm:ss uu:mm:ss uu:mm:ss uu:mm:ss 

afstand  rondetijd  totale tijd uu:mm:ss afstand  rondetijd  totale tijd  totale tijd  totale tijd 

  12,5 km 23:39 00:23:39 00:00:04   12,5 km 23:35 00:23:35 00:22:46 00:26:26 

  25 km 24:14 00:47:33 00:00:15 * 25 km 24:13 00:47:48 00:47:02 00:45:45 

  37,5 km 24:34 01:12:27 00:00:00     

37,5 

km 24:40 01:12:27 01:11:40 01:22:28 

  50 km 25:21 01:37:48 00:00:06     50 km 25:16 01:37:42 01:35:32 01:48:57 

  62,5 km 25:31 02:03:18 00:00:07     

62,5 

km 25:29 02:03:11 01:59:10 02:15:31 

  75 km 26:25 02:29:43 00:00:16     75 km 26:17 02:29:27 02:23:23 02:43:08 

  87,5 km 26:52 02:56:35 00:00:05     

87,5 

km 27:03 02:56:30 02:48:45 03:10:58 

  100 km 27:29 03:24:03 00:00:05     100 km 27:28 03:23:58 03:12:46 03:39:36 

112,5 km 27:57 03:51:59 00:00:08   112,5 km 27:53 03:51:51 03:37:51 04:08:53 

  125 km 29:05 04:21:04 00:00:05     125 km 29:09 04:20:59 04:02:56 04:39:41 

137,5 km 28:46 04:49:49 00:00:04   137,5 km 28:47 04:49:45 04:29:20 05:11:32 

  150 km 30:38 05:20:27 00:00:06     150 km 30:36 05:20:21 05:01:54 05:43:08 

162,5 km 29:23 05:49:49 00:00:10   162,5 km 29:18 05:49:39 05:34:50 06:15:03 

  175 km 29:23 06:19:11 00:00:03     175 km 29:30 06:19:08 06:06:37 06:47:57 

187,5 km 48:46 06:47:57 00:01:15 * 187,5 km 30:05 06:49:12 06:38:26 07:21:22 

  200 km 29:51 07:17:47 00:01:20 *   200 km 29:56 07:19:07 07:10:14 07:52:47 

 

Piet Teeuwen leverde vanaf de start in op Corrin. Ook zijn totaaltijden staan in het overzicht.   

Linda Hoogenboom uit Woerden werd de eerste vrouw, ze werd 25ste en eindigde 19min 23 sec na Corrin. 

Hij WhatsAppte iets over vijf: “Hoi Aad, het is weer gelukt. Een mooie tijd en top 10 klassering. Het was 

een kletsnatte boel op dat ijs door dooi en in de middag een klein beetje regen, maar dat mag geen 

naam hebben.”  Later in de middag pakte Pluvius echt uit, maar toen hadden onze sporters al genoten 

van hun warme douche en waarschijnlijk meer nattigheid. Van deze plaats feliciteer ik eenieder met haar 

of zijn prestatie, en wens ze een veilige terugreis. Een prachtig evenement, ook om op je schermpje naar 

te kijken, maar erbij zijn is beter. 

Club contributie 

De leden/begunstigers worden/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. Een periodieke betaling via uw bank is eveneens een goede optie. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. De ingevulde en ondertekende formulieren graag naar: 

Aad Onderwater, Irenelaan 1, 2159LL Kaag, aad.onderwater@kaag.nl 

Schaatsen met een helm op: een verstandige zaak, geldt ook voor fietsen 

Gebruik je hersens én bescherm ze met een helm.  

  

mailto:aad.onderwater@kaag.nl
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WIJ Presenteert 

Door: Alice Bakker, kaartverkoop en pr 

Het culturele programma van WIJ Presenteert wordt georganiseerd voor alle bewoners van Kaag en 

Braassem en daarbuiten. Het programma van WIJ is zo divers mogelijk, voor verschillende 

leeftijdsgroepen. Kaarten kunt u online kopen via www.wijpresenteert.nl. Van harte welkom bij de 

komende voorstellingen! 

Tarzan | kindervoorstelling 6+ 

Een gorillamoeder ontfermt zich over een in de jungle achtergelaten baby en geeft hem de naam 

Tarzan. Na tien jaar verschijnt tante Jane in de jungle, op zoek naar het vermiste neefje. Tarzan leidt 

inmiddels een vrolijk apenleven en is nieuwsgierig naar andere mensen. Gorillamoeder Kala besluit dat 

Tarzan mensen moet leren kennen. Dan komt er een verrassende aap uit de mouw! Een voorstelling 

over wie je bent, waar je thuishoort en over de moed om voor jezelf te kiezen. 

Zondag 9 februari | 14.30 uur | HAL60 | Pasteurweg 60 | Roelofarendsveen | €8,50 

Tim Knol | Lost & Found 2 | muziektheater 

Nederland maakte in 2010 kennis met Tim Knol en was gelijk overtuigd van zijn talent. Hij speelde op 

alle grote festivals, in talloze clubs en deed verschillende theatertours. In 2015 was Tim in 

Roelofarendsveen met het eerste deel van Lost & Found. 

In dit tweede deel speelt Tim werk van zijn album Cut the Wire en van zijn nieuwe cd Happy Hour met 

de Blue Grass Boogiemen, maar ook een aantal covers, waarover hij ook deze keer prachtige verhalen 

vertelt. 

Zaterdag 15 februari | 20.30 uur | HAL60 | Pasteurweg 60 | Roelofarendsveen | €16 

Cabaretmarathon | Drie voorstellingen op één avond  

Benjamin van der Velden - JA MAAR HOE DAN? - Benjamin vraagt zich altijd af hoe iets werkt. Soms uit 

wanhoop, maar meestal uit interesse. Neem deze promotekst, voor een voorstelling die over een jaar af 

moet zijn. Nog geen woord op papier, de piano onberoerd. Hij wil u verrassen en de romantiek 

bewaren. Ja, maar hoe dan? 

Janneke Jager - FEMME FAÇADE - Wat laten we zien aan de buitenwereld, welk masker zetten we op? 

En wie vinden we belangrijker: onszelf of ons Hooggeëerd Publiek…? Janneke vertelt over haar verleden 

met een familiegeheim. Ze gaat in breekbare luisterliedjes, gênante anekdotes en een grimmig 

sprookje op zoek naar de naakte waarheid... 

Jim Speelmans – HUPPATHEE - Tegenwoordig is het gemeengoed om op toneel te staan met slechts 

een microfoon, een rode draad en een boodschap. Jim toont aan dat er meer mogelijk is. Hij is eerlijk, 

scherp van geest, teder en humoristisch tegelijk. Een komische, kleurrijke, dynamische solovoorstelling 

met een hoge grapdichtheid. 

Zaterdag 7 maart | 20.30 uur | HAL60 | Pasteurweg 60 | Roelofarendsveen | €17,50 

http://www.wijpresenteert.nl/
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Uit de pers 

Bron: Leidsch Dagblad 
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Uit Leidsch Dagblad van zaterdag 14 juli 1934 
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Algemene informatie 

Politie/brandweer/ambulance- wanneer elke seconde telt 1 1 2 

Politie kantoornummer 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) 

Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA  VOORHOUT 

0252-240212 

Nieuw-Vennep en Abbenes: Huisartsenpost in Spaarne Ziekenhuis 

Spaarnepoort 1, 2134 TM  HOOFDDORP 

023 - 8908700 

Kaag en Braassem Spoedpost Zuid-Holland Noord, p.a Rijnland Ziekenhuis 

locatie Leiderdorp, Simon Smitweg 1, LEIDERDORP 

0900 - 5138039 

Apotheek 

Duin- en Bollenstreek Apotheek Sassenheim, Hoofdstraat 190, Sassenheim 

Voor spoedgevallen altijd iemand bereikbaar 

Apotheek Sassembourg, Jan van Brabantweg 51, Sassenheim 

 

0252 – 210169 

0252 - 228777 

Nieuw-Vennep en Abbenes Apotheek de Kind, Dr.V.Haeringeplantsoen 10, NIEUW VENNEP 

Apotheek Getsewoud, Händelplein 23, NIEUW VENNEP 

0252 – 672971 

088 - 8866444 

Kaag en Braassem Apotheek de Nachtwacht, Leiden 

Apotheek Alkemade, Roelofarendsveen 

071 – 5665019 

071 – 3319100 

Ziekenhuis 

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

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

071 – 5178178 

071 – 5269111 

Leiderdorp 24-uurs ziekenhuisdienst voor ongevallen 

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp 

071 – 5828282 

Overige nummers en informatie  

Basisschool RKBS St. Willibrordus, Hoofdweg 2034, 2158 MC Buitenkaag 

Email: info@st-willibrordusschool.nl 

Website: www.st-willibrordusschool.nl 

0252 - 544308 

 Dierenambulance Noordholland-zuid, spoednummer 144 of: 023 - 5246899 

 Dierenambulance Noordholland-zuid, kantoor 023 - 5491400 

Klachtennummers Stichting Geluidshinder Schiphol, klachtennummer 020 – 6015555 

 Gemeente Kaag en Braassem, klachtennummer 071 - 3327272 

 Rayonbeheer gemeente Haarlemmermeer 0900 - 1852 

Taxibedrijven A-Tax de Vries BV 0252 - 519000 

 Regiorijders 0900 - 9343 

 Ov-taxi Leidse Regio 0900 – 2022368 

AML Flex – Openbaar 

vervoer op afspraak 

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

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 

 

www.arriva.nl 

 

 

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) 

Vertrek zaterdag: 09:20, 10:50, 12:20, 13:50, 15:20, 16:50 (elk 1,5 uur) 

Van Buitenkaag, Kaagpont, naar Roelofarendsveen 

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

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

 

mailto:info@st-willibrordusschool.nl
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