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Van uw redactie 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

Saamhorigheid en samen sterk zijn. Dat zijn twee kenmerken die onze dorpen Buitenkaag en Kaag 

altijd hebben gekenmerkt. Ook nu samenkomen risicovoller, dan wel onmogelijk is geworden, worden 

er nieuwe vormen van samenzijn bedacht. Vrienden die aan het eind van de dag via Facetime of andere 

apps met elkaar borrelen. Mededorpers die spontaan aanbieden voor anderen boodschappen te doen 

of op andere manieren te helpen. Wij zitten dan wel alleen, met een partner of een heel gezin in een 

eigen ‘cocon’, maar toch zien wij kans om - hoewel fysiek gescheiden - samen te zijn. 

 

Wij zijn blij dat wij onder deze omstandigheden toch een Heen & Weer uit kunnen laten komen. 

Normaal gesproken is het samenstellen van uw dorpsblad een contactrijke bezigheid vol gezellige 

momenten: redactievergadering, vergaarsessie en rondbrengen. Maar hoe nu? De redactie kan digitaal 

overleggen, maar het vergaren is een probleem als je niet met meer dan twee mensen mag 

samenkomen vanwege de gezondheidsrisico’s. Het eerste idee was een digitale versie die kon worden 

gelezen op de website van de Dorpsraad. Maar hoe laat je dat iedereen weten? Gelukkig wisten we voor 

nu een oplossing voor het vergaren te vinden en ook de vaste bezorgers waren graag bereid om hun 

wijk te lopen.  

 

Aangezien wij in deze onzekere tijden echter niet weten wat de toekomst brengt, kan het zomaar zijn 

dat wij een volgende keer het Heen & Weer alleen digitaal kunnen uitbrengen. Wilt u er zeker van zijn 

dat u het H&W altijd ontvangt, stuur dan nu uw e-mailadres naar heenenweerkaag@hotmail.com dan 

ontvangt u vanaf volgende maand het Heen & Weer (ook) digitaal. 

 

Voor nu: blijf veilig, blijf gezond, blijf thuis. Samen staan wij sterk!  

 

P.S.: mochten u of uw kinderen zich vervelen, achterin vindt u verschillende puzzels en kleurplaten! 
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Van de dorpsraad Kaag-Buitenkaag 

Door: Hessel Feitsma, voorzitter 

Losse schroeven 

Opeens is de wereld veranderd! Niet zomaar een beetje, maar heel veel: alles staat op losse schroeven. 

Alle afspraken worden afgezegd, want niet meer dan drie mensen in één ruimte. In de supermarkten 

zijn mensen die karretjes vol laden, winkels zijn of heel leeg of gesloten. De wegen zijn heel veel leger 

dan normaal, geen files meer. Ook moeten we nu 100 km rijden. Toch bijzonder, nu de weg veel 

minder vol is gaat Nederland 100 km rijden. Hoort u het milieu lachen van vreugde?  

De afspraak met de kinderen of met opa en oma gaat niet door, kwetsbare ouderen moeten het even 

zonder ons aangename opvrolijkende gezelschap doen. De ouders fungeren als crèche, want de crèche 

is gesloten. Ouders zijn opeens ook juffen en meesters geworden, want de scholen zijn gesloten en op 

afstand gaan onderwijzen. 

Alle dingen, alle gewoontes, werkzaamheden die we gewend waren te doen, buiten de deur ons geld 

verdienen of in ons gezin de zorgbezigheden, ze komen allemaal op Losse Schroeven. We hebben 

zorgen over ons werk, over onze inkomsten We ervaren het allemaal: alles is anders geworden, de 

wereld in Nederland is veranderd en de wereld buiten Nederland is totaal anders geworden. 

Bijna iedere dag worden er nieuwe maatregelen genomen door de regering op basis van dringende 

adviezen van deskundigen. De mensen moeten zich anders gaan gedragen. Als we geen afstand 

bewaren dan roepen we strengere maatregelingen over ons af. Hoelang deze crisis gaat duren weet 

niemand maar het is duidelijk dat de termijnen stap voor stap verlengd worden. 

Als ik ‘s ochtends wakker word moet ik me eerst even goed de ogen uitwrijven en me realiseren dat het 

geen droom was, maar dat het echt is. Een klein onzichtbaar virus heeft ervoor gezorgd dat we leven in 

een andere wereld dan die we gewend waren. En nu? 

Adviezen zijn er genoeg en natuurlijk volgt iedereen die op. Wat ik ook zie is een grotere 

saamhorigheid. Ik hoorde ook de mensen klappen voor onze hulpverleners, prachtig!  

Ik zie mooie initiatieven bloeien, samen met de natuur die de lente ingaat. Gaan we met z’n allen ook 

naar een nieuwe vorm van samenleven? Ik hoop het, ik wil eraan bijdragen en vraag me af wat ik kan 

doen. Bellen naar mensen die alleen zijn kan ook zonder besmettingsgevaar. Een briefje bij iemand in 

de deur doen, een kaart sturen. Gelukkig zijn we een overzichtelijk dorp en ik hoop dat wij als 

Kagenaren nog meer naar elkaar omkijken dan we al deden en elkaar helpen.  

Er worden plannen gemaakt om de meest eenzamen onder ons een riem onder het hart te steken. We 

bellen vooral onze familieleden, vrienden en alleenstaanden. Een klein beetje extra aandacht doet soms 

erg goed. Dat is het goede van de situatie van deze tijd. Aandacht hebben voor kleine dingen waar we 

al te gemakkelijk vroeger aan voorbij gingen. Dat brengt een verandering op gang die positief is. Ik 

hoop dat we daar iets van kunnen blijven vasthouden ook als we het corona-virus hebben overwonnen.  

We worden ons bewust van andere waarden in het leven waar we nu tegenaan lopen. Onze 

egocentrische wereld blijkt toch niet zo heel goed te zijn en moet verbeteren en daar kan een crisis die 

wij nu ondergaan bij helpen. Meer oog voor je medemens en minder materieel gewin. Onze aardbol 

kan het niet meer aan en roept ons als het ware tot de orde. Maar zijn wij in staat de bakens echt te 

verzetten? Als alles al op losse schroeven staat moet het toch makkelijker zijn om de bakens te 

verzetten met geringe moeite. 

Het gebeurt al en we worden creatief en bedenken oplossingen voor het ongemak van verlies aan vrije 

beweging. Onlineonderwijs en thuis werken worden belangrijk. Maar ook meer waardering voor 

onderwijzers, mensen uit de zorg en schoonmakers, vrachtautochauffeurs die zorgen voor het 

transport voor ons voedsel dat nog steeds in ruime mate aanwezig is in de supermarkt. En ja, ook wc-

papier is er weer. 

Laten we vooral onze humor niet verliezen: de lach is ook een goede manier om met dit virus om te 

gaan en alles wat nu op losse schroeven is komen te staan om te keren met een draai in een nieuwe 

richting. Een enorme uitdaging voor ons allemaal!  
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Achter de wolken schijnt de zon 

Door: Hans Doedijns, voorzitter SPK 

Binnen een paar dagen is in Nederland de wereld op zijn kop komen te staan. Waar sommige mensen 

van mening waren dat ons kleine landje gespaard zou blijven, laat de realiteit anders zien. 

Corona dwingt ons na te denken over onze plaats in de wereld, ons bestaan en onze omgang met de 

medemens. Wat betekent dat voor de SPK en haar begunstigers? 

Voor de SPK betekent het dat de opening van het Familie Wandelpad, waar zoveel vrijwilligers met volle 

inzet aan hebben gewerkt, op 5 april niet doorgaat. Het betekent wel dat de we doorgaan met 

voorbereidingen voor het Kaags Muziekfestival, maar dat de beslissing over het al dan niet doorgaan 

rondom 1 mei genomen zal worden. Voor de Gondelvaart geldt eenzelfde aanpak. 

Voor de begunstigers zijn het pittige tijden, maar er worden creatieve middelen ingezet om er het 

beste van te maken; laten we elkaar niet in de steek laten, maar helpen waar het kan. 

Achter de wolken schijnt de zon, betere tijden zullen weer aanbreken. Als we elkaar ook blijven 

steunen dan ziet de wereld er beter uit dan een paar weken geleden. 

Take care. 

 
Platform Poelweg is verheugd over definitief schrappen Poelweg 

Door: Ingrid de Vries 

Wij zijn door de provincie Noord-Holland geïnformeerd dat zij aan de Stuurgroep Duinpolderweg heeft 

laten weten af te zien van de aanleg van de Poelweg als onderdeel van de Duinpolderweg. Vanaf het 

moment eind 2017, waarop de Poelweg ineens opdook in de plannen, heeft het Platform Poelweg 

gestreden voor het schrappen van dit plan. De onderbouwing, nut en noodzaak hebben altijd 

ontbroken. Recent heeft Platform Poelweg nogmaals bij de Provincie Noord-Holland aangedrongen op 

opwaardering van andere wegen en inzet van flankerende maatregelen om woningbouw in 

Haarlemmermeer mogelijk te maken. Die lijn wordt nu door de provincie Noord-Holland overgenomen. 

Platform Poelweg is enorm blij met het schrappen van dit plan. Hiermee komt een einde aan een lange 

periode van onzekerheid voor bewoners, bedrijven en ondernemers in het gebied in Lisserbroek, 

Buitenkaag, Abbenes en Lisse. Voor hen dreigde een financieel drama van ongekende omvang. Daar 

komt nu een einde aan. Dit bericht juist nu, tijdens de grootste crisis die wij in ons leven meemaken, 

biedt alle betrokkenen in het gebied grote hoop op een gezonde, veilige en financieel zekere toekomst. 
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Feadship Royal Dutch Shipyards 

ONDERWERP: Verschoven diensten RVLS 

PLAATS/DATUM: Kaag, 27 maart 2020 

Bewoners Kaag en Buitenkaag 

Beste buren, 

Eenieder is op de hoogte van de maatregelen die genomen zijn door de overheid om verspreiding van 

het COVID-19 virus te beperken. 

Ook wij doen er alles aan om deze maatregelen en adviezen op de juiste manier op te volgen. Dat is 

niet altijd even gemakkelijk. Zo is het advies om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te 

houden tijdens de uitvoering van ons productieproces een grote uitdaging. 

Om onze medewerkers een zo veilig mogelijke werkomgeving te bieden, hebben wij de 

Omgevingsdienst West Holland gevraagd of we in verlegde werktijden mogen gaan werken, en  

hier is inmiddels formeel toestemming voor gegeven. Het toepassen van verlegde werktijden leidt 

ertoe dat gegeven het gewenste niveau aan activiteiten, de werkdruk en de daarmee gepaard 

gaande contactrisico's significant verminderd worden. 

Wat betekent dit voor u? 

Vanaf maandag 30 maart 2020 starten wij daarom met het uitvoeren van onze werkzaamheden in 

twee 'shifts'. Dit doen wij alleen op werkdagen, en dus niet in het weekend. De eerste shift werkt 

van 06:00 uur tot 14:45 uur en de tweede shift werkt van 13:45 uur tot 22:30 uur. 

We starten met een periode van twee weken. Tussentijds zullen wij de werkwijze steeds monitoren 

en evalueren. Vanuit de evaluaties, de richtlijnen van de overheid en het RIVM zullen wij besluiten 

of en hoe we met de verlegde diensten verder gaan. 

De huidige projecten zijn in bouwfases waarin geluidsoverlast buiten minimaal is. Gedurende de 

verruimde openingstijden zullen we zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de 

omgeving, waaronder die van de bewoners. Zo zullen we in die tijd de grote deuren dicht houden 

en geen heftruck transport op de buitenterreinen laten plaatsvinden. 

Wij zullen er alles aan doen om de overlast in deze periode tot een minimum te beperken.  

Mochten er onverhoopt toch overlast zijn, dan kunt u overdag contact opnemen met Marieke Kuppens, 

facility manager Kaag. U kunt haar bereiken via e-mail, 

marieke.kuppens@lentyard.feadship.nl , of via 06-25136928. 

Bij ernstige overlast in de avond kunt u contact opnemen met de beveiliging; 0252 742 399. Wij 

danken jullie voor jullie begrip en wensen iedereen veel gezondheid. 

Met vriendelijke groet, 

Royal Van Lent Shipyard B.V. 

 

F.J. Slangen  

COO 

mailto:marieke.kuppens@lentyard.feadship.nl
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Oranje Nieuws 

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

Beste inwoners van Kaag en Buitenkaag, 

Het is u bekend: Groepen bijeenbrengen voor evenementen is tot 1 juni niet toegestaan. Zoals door het 

kabinet vele malen is benadrukt gaat het om onze gezondheid en ook wij onderstrepen dit met grote 

nadruk. 

Dit besluit heeft ook gevolgen voor onze lokale herdenkingen en vieringen zoals wij die in 

voorbereiding hadden. Wij kunnen dan ook niet anders doen dan alle activiteiten voorafgaand aan 

Koningsdag 2020, de dag zelf, de dodenherdenking en de viering van 75 jaar bevrijding stop te zetten.  

Wat de lokale dodenherdenking op 4 mei en de gemeentelijke viering van 75 jaar Bevrijding op 5 mei 

betreft, heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei alle betrokken organisaties – in overleg met de 

gemeente – geadviseerd na te denken over mogelijke invulling zonder publiek, waarbij de richtlijnen 

van de Rijksoverheid en de gemeenten leidend zijn. Daarbij rekening houdend met het huidige 

maatschappelijke klimaat, waarin de onderlinge verbondenheid zo belangrijk is. Het Comité maakt de 

komende periode een overzicht van suggesties voor aangepaste programma’s voor herdenkingen en 

vieringen zonder publiek. Wellicht kunnen wij deze gebruiken bij het vormgeven van een 

betekenisvolle invulling dit jaar. Op het moment waarop ik dit artikel schrijf hebben we echter nog 

geen suggesties ontvangen. Verder wachten we nog op eventuele resultaten uit een gesprek tussen de 

burgemeester en het 4 en 5 mei Comité Kaag en Braassem. Eventuele actuele informatie zullen wij u 

aanbieden via de facebookpagina van ons Oranje Comité. 

Wel willen wij u oproepen om op 4 mei de slag halfstok te hangen om onze doden te herdenken. Maar 

ook op Koningsdag en 5 mei willen wij u verzoeken de vlag uit te hangen als teken van saamhorigheid.  

VLAGPROTOCOL 

Koningsdag:  uitgebreid vlaggen met wimpel 

Dodenherdenking: vanaf 18:00 uur uitgebreid vlaggen en halfstok 

Bevrijdingsdag:  uitgebreid vlaggen  

Het Nationaal Comité heeft overigens wel voorgesteld om de voorgenomen activiteiten op gemeentelijk 

niveau wat betreft de bevrijdingstochten (denk aan de fietstocht door de gemeente Kaag en Braassem, 

waarover wij u in eerdere edities van het Heen en Weer hebben geïnformeerd) te verplaatsen naar 5 mei 

2021. De gemeente Kaag en Braassem gaat overigens wel haar best doen om het geplande concert 

naar een later moment dit jaar te verplaatsen. 

Bij deze wil het bestuur van het Oranje Comité “De Kaag” iedereen die op welke wijze dan ook in de 

voorbereidingsfase betrokken was bij de organisatie van de festiviteiten zeer bedanken voor hun 

medewerking en inzet. Dat geldt evenzeer voor al diegenen die hun medewerking als vrijwilliger 

hadden aangeboden. We hopen van harte dat wij ook in 2021 mogen rekenen op u! 

Een bijzonder woord van dank aan de heren Frans van Schie (Buitenkaag) en zijn dochter Conny en aan 

Jan Biemond (Binnenkaag). Zij hebben de afgelopen maanden ontzettend veel tijd gestoken in hun 

presentaties die zij zouden verzorgen op 5 mei in De Stal. Hopelijk kunnen deze op een ander moment 

doorgang vinden. Ook dank aan Adriaan en Bob van De Stal, het team van de Sint Willibrordusschool en 

de firma Hoogenboom voor het toegezegde inzetten van de fietspont tijdens de fietstocht. 

Tenslotte onze dank aan de bedrijven die toegezegd hadden te adverteren in ons mooie 

programmaboekje. U zult begrijpen dat het boekje nu niet zal verschijnen. Het programma van dit jaar 

wordt echter in zijn geheel verplaatst naar 2021, met handhaving van het thema “Wij houden van 

Oranje”. Wij hopen dat uw toezegging ook dan zal gelden! 

We gaan hoe dan ook een bijzondere viering van Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 

tegemoet.  

  



9 

 

Bommen op Buitenkaag,  

Een compilatie van stukken uit verschillende bronnen, bewerkt en aangevuld door Aad Onderwater 

Van 23 op 24 mei 1941 werden door Engelse bommenwerpers nachtvluchten uitgevoerd met als doel 

Schiphol ongeschikt te maken als luchtverdedigingsbasis. Het banenstelsel, de onderhoudscapaciteit 

en de er geparkeerde vliegtuigen van deze Fliegerhorst waren doelwit.  De geallieerden streefden er 

naar de Nazi luchtverdediging uit te schakelen, zodat de geallieerde bombardementsvluchten vanuit 

een positie van luchtoverwicht, ongehinderd en vooral zonder verliezen, zouden kunnen worden 

uitgevoerd. De Duitse verdediging bestond uit een aantal Flarakstellingen, luchtafweerkanonnen met 

zoeklichten opgesteld onder de aanvliegroutes westelijk van Schiphol en jachtvliegtuigen van de Duitse 

Luftwaffe gestationeerd op Schiphol, maar ook op de Fliegerhorst Leeuwarden. 

In de navolgende alinea’s heb ik vooral op basis van de geschreven herinneringen van (oud) Kagers hun 

uiteenlopende ervaringen weergegeven. De bijdragen van Piet Loogman, in goeden doen onze Kaagse 

geschiedschrijver, mevrouw Cor den Boer-Elstgeest, Jan van Nieuwkoop, Kristine Groenhart en 

Mevrouw Riek Kofoed-Biemond treft u in meer of mindere mate aan in dit artikeltje. 

Piet Loogman deelde zijn verhaal onder de titel Bombardement Buitenkaag, in het boekje 1930-2005 

H. Joannes Evangelist 75 jaar in herinnering. 

Piet gaf zijn bijdrage de volgende subtitel mee: “Er is niets ons liever dan onze vrijheid. Helaas willen 

wij haar soms bereiken ten koste van onze medemens.” 

Piet is een van de twaalf kinderen van Leen en Lena Loogman, toen allen bewoners van het 

zogenaamde Witte huis, Julianalaan 37, waar Piet nog steeds woont. In de nacht van 24 mei 1941 

werden de kinderen Loogman gewekt door zwaar geronk van motoren. Piet vond dat het leek op de 

lage tonen bij orgelspel. De kinderen sliepen op een grote huiszolder, wat in die tijd heel gewoon was. 

Uit angst bonkte één van de twaalf op de zoldervloer en vroeg aan zijn ouders of zij naar beneden 

mochten komen. Vader Loogman vond dat geen goed idee en zei: “De kachel is uit en ik kom wel naar 

boven.”  Aan de noordzijde zette hij het raam wijd open en zij zagen in de richting van Hoofddorp en 

Amsterdam enorme luchtbundels die het luchtruim aftastten. Piet vertelde: “De Duitsers hadden beet: 

er verschenen tientallen Engels bommenwerpers in de zoeklichten.” Kanonvuur van de Flarakbatterijen 

volgde. Naar het zich liet aanzien werden er geen vliegtuigen ernstig beschadigd door de afgevuurde 

granaten. Gevaarlijker waren de Duitse jachtvliegtuigen die logge bommenwerpers aanvielen. Of die 

ook geraakt werden was niet goed waarneembaar, maar het is nu nog gebruikelijk dat bommenwerpers 

hun last: bommen of brandstoftanks afwerpen als ze pogen aan jagers te ontkomen. Eén van de 

bommenwerpers vloog richting de Kaag. Piet vertelde dat zij opeens hoge fluittonen hoorden en dat 

die steeds sterker werden. Vader Leen die de dreiging duidelijk voelde, riep: “Het wordt tijd dat hij 

valt.” Net nadat hij dat zei volgde een enorme lichtflits die vrijwel onmiddellijk werd gevolgd door een 

enorme explosie, die het hele huis deed schudden.  

De luchtgevechten stopten en de zoeklichten waren ook verdwenen. De vraag was uiteraard waar die 

bom of bommen waren ingeslagen. Het antwoord op die vraag kwam snel. Er werd op de achterdeur 

geklopt. In de deuropening stond Adriaan Cuvelier van de Buitenkaag. Volgens Piet, een gebroken man. 

Met bevende sten vertelde hij: “De bom is op het huis van je broer Maurits (Maus) gevallen en het hele 

gezin is daarbij omgekomen.”  Maurits Loogman woonde met zijn vrouw Kaatje Hoogkamer op de 

Lisserdijk, bij de Kaagbrug in een simpel dijkhuisje; zij hadden drie jonge dochters, en hij verdiende de 

kost bij een bloembollenteler. Piet gaat verder: “Niet alleen de buren waren geschokt maar de hele 

omgeving. Want het omgekomen gezin was erg gezien door hun eenvoud en geloof.” Piet stelt vast dat 

de plek op de Lisserdijk lang een lege is gebleven, maar dat de bres in de familie nooit meer opgevuld 

kon worden.  

De volgende alinea heb ik gebaseerd op mondelinge overlevering én een artikeltje in de in Sassenheim 

op 1 mei 1970 uitgegeven Bevrijdingskrant. Daarin beschrijft mevrouw Cornelia den Boer – Elstgeest, 

de oudste zus van mijn moeder, dus tante en daarom Cor, onder de titel Bombardement Kaagdijk de 

lotgevallen van haar en haar gezin. Op de drie slotregels na is haar relaas letterlijk en met 

bronvermelding, opgenomen in een boekje getiteld DE KAAG, Oude herinneringen aan Binnen- en 

Buitenkaag door Jan van Nieuwkoop, uitgegeven (1983) door Voorhoeve te Den Haag.  
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Het gezin woonde naast het huis waar de families Loogman en Van Noort het dak deelden. De bom viel 

op de woning van de familie Loogman die daarbij jammerlijk omkwam. Cor geeft als oorzaak dat deze 

dropping waarschijnlijk het gevolg was van een luchtgevecht waarbij vliegtuigen hun bommen 

afwierpen om sneller te kunnen uitwijken. Het huis van de familie Loogman werd totaal vernield, vader, 

moeder en drie meisjes vonden de dood. Van de familie Bertus van Noort kon het negen maanden oude 

dochtertje eerst na drie uur worden gered. Doordat de kap van het huis over haar wiegje was gezakt en 

haar beschermde tegen vallend puin en scherven bleef het ongedeerd. Ons eigen huis werd totaal 

vernield, maar wij bleven wonderwel ongedeerd.  

Cor: “Ik was wakker geworden van mijn zoontje Theo (1938). Hij had vliegtuigen gehoord, het was 

ongeveer twee uur in de nacht. Toen ik weer beneden kwam, de kinderen sliepen boven, wij beneden, 

en ik nauwelijks in bed lag, hoorde ik een vreselijk lawaai. Ik ging het bed uit en zat op m’n knieën 

voor het raam. Ik riep tegen mijn man Jos: “Hoor eens, wat zou dat zijn?” Onmiddellijk kreeg ik een 

klap en dook voorover. Toen ik overeind kwam, was alles puin en door het gat waar het raam was 

geweest, keek ik naar buiten. “Laten we God danken dat we er nog zijn, van de buren zie ik niets 

meer,” riep ik tegen mijn man. Wij gingen vlug naar boven, naar de kinderen. Het was een enorme 

ravage, maar als door een wonder zijn ze allen gespaard gebleven. Mijn dochter Greet (1936, toen ruim 

4) lag niet in haar eigen bedje, maar was bij mijn zus Annie op De Zandplaat, Lisserdijk 44. Dat was 

haar redding, want de deken van haar bedje hing in een boom. Mijn zoon Theo had puin van 

schoorsteen op z’n bedje gekregen, waardoor het in elkaar klapte en hem beschermde; ook hij bleef 

ongedeerd. Bij onze zoon Rinus (1935) waren de scherven onder en boven z’n bed ingeslagen en mijn 

dochtertje Thea (1939), lag in haar kinderledikantje met wat schrammen achter haar oortje. We namen 

alles zo vlug mogelijk bij elkaar en gingen naar opa en oma Den Boer in Rijpwetering, maar die hadden 

geen plaats voor zo’n groot gezin. We kregen gastvrij onderdak bij mijn zus Annie en zwager Arie 

Onderwater op de boerderij De Zandplaat, Lisserdijk 44, waar we zes weken zijn geweest, waarna we 

een huis kregen in Sassenheim. 

Toen het dag werd en wij weer op de dijk kwamen, konden we niet begrijpen dat we er levend zijn 

uitgekomen. De dagen erna waren niet plezierig, we hadden geen kleren, want alles zat vol met 

glassplinters en steengruis. We hadden gehoopt dat de kasten in de voorkamer nog heel gebleven 

waren, doch toen we de kastdeur opendeden, lag alles onderin en volledig kapot. Ook ons 

rijstvoorraadje vol stukken steen en bomscherven. 

Informatie aangeleverd door Ton Zekveld, die hij kreeg toegestuurd door Kristine Groenhart1, nu 

woonachtig in Zwitserland. Hierin wordt duidelijk gesteld dat er sprake was van meer bommen. De 

eerste bom was pal op het huis van de familie Loogman gevallen. De anderen vielen bij en in de 

ringvaart. Die in de ringvaart veroorzaakte veel dode vis. Ook in de weilanden viel er een bom, 

daardoor werd een koe gedood. Jan van Nieuwkoop schrijft dat er inderdaad een bom viel in de oever 

van de ringvaart, tegenover kruidenier Cor van der Lip. Het was kennelijk een blindganger die niet 

ontplofte. Volgens Jan “is (hij) met gewapend beton weggewerkt, daar hij zo diep is weggezakt, dat 

verwijderen ondoenlijk was.” Kristine meldt dat de volgende ochtend Adriaan Cuvelier van de 

Buitenkaag, aan de Loogmannen in het Witte Huis kwam vertellen dat het wat de doden betreft, helaas 

niet bij wat vissen en een koe was gebleven. Alle vijf gezinsleden van het gezin Loogman aan de 

Lisserdijk (#50) waren in één klap omgekomen. Verslagen meldden Leen en Lena zich een paar uur 

later bij het lijkenhuis in Hoofddorp om de gezinsleden te identificeren. De lichamen leken 

ongeschonden.  

De dag erna, 25 mei, gingen Leen en Lena met de oudste kinderen een kijkje nemen op de Lisserdijk. 

Ook de buurwoningen waren onherstelbaar getroffen, maar daar waren geen gewonden gevallen. De 

lakens en kleren wapperden tussen de stukken puin. In de collectie bidprentjes (van Leo) vind ik een 

bidprentje, met daarop de namen. Kristine noemt ze hier opdat ze niet vergeten worden. 

 

 
1 Kristine Groenhart, geboren in 1964, studeerde Nederlands en ging na haar studie aan de slag als docente Nederlands op 

middelbare scholen in Nederland en Engeland. Haar schoonmoeder is een zusje van Piet Loogman. Op 19 mei aanstaande 

D.V. wordt haar jongste boek: Kinderen van Kaageiland, Afscheid van het grote gezin, uitgegeven door Querido, 

gepresenteert. 
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In uw godvruchtige gebeden worden aanbevolen de zielen van zaliger 

Maurits Theodorus Loogman, Catharina Loogman – Hoogkamer,  

en hun drie kinderen: Joanna, Maria Joanna en Petronella Maria. 

Die allen tezamen ten gevolge van een droevig ongeval  op 24 mei van het jaar 1941 zo jammerlijk om 

het leven zijn gekomen. Zij werden tezamen plechtig begraven op het kerkhof van de parochiekerk 

H.H. Engelbewaarders te Lisse. Mous was 51, Kaatje 46, Jo 15, Marie 12 en Nellie 9. 

Het volgende stukje komt uit een brief van mevr. Riek Kofoed-Biemond, in het bezit van Ton Zekveld. 

Riek woonde ook aan de Lisserdijk, maar op enige afstand van de ingeslagen bommen. Zij herinnerde 

zich uiteraard deze bommen, afgeworpen door een Engelse bommenwerper die werd aangevallen door 

een Duitse jager. Eén van de bommen viel op een dubbel woonhuis, waarin twee families woonden. Het 

ene gezin, vader en moeder Loogman en drie dochtertjes, kwamen om het leven. Van Noort, het 

andere gezin, met een dochtertje van 9 maanden, kwamen als door een wonder, ongedeerd onder de 

puinhopen vandaan. Zoiets vergeet je nooit meer, schreef ze. In dit kader voegde Piet Loogman aan dit 

‘wonder’ toe dat het huis van Bertus van Noort zodanig zwaar was beschadigd dat het op instorten 

stond. Het dochtertje kon echter pas na drie uur worden bevrijd. Vier sterke mannen – Willem en Niek 

van der Voorn, Cor van der Lip en Han Tulen – tilden het dak omhoog, waarna Bertus naar binnen kon 

kruipen om zijn dochtertje te redden. Haar wiegje was ingedrukt en het kind bleef ongedeerd. 

 

Studio Kaag en Braassem 

www.studiokaagenbraassem.nl  

Informatiepunt voor hulpvragen van kwetsbare inwoners Kaag en Braassem 

GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM - Vrijwilligerswerk Kaag en 

Braassem opent vanaf woensdag een informatiepunt in 

verband met de coronacrisis. Bij het informatiepunt kunnen 

kwetsbare inwoners terecht met allerlei hulpvragen. 

Het informatiepunt is van maandag tot en met vrijdag 

tussen 09.00 en 17.00 uur te bereiken via het 

telefoonnummer 071-3317967. 'In deze coronacrisis 

hebben (oudere) kwetsbare mensen het zwaar. Wij vinden 

het belangrijk om naar elkaar om te kijken en hulp te bieden waar nodig', meldt Vrijwilligerswerk Kaag 

en Braassem. 'Van vrijwilligers tot professionals, wij verzamelen en verspreiden alle hulpvragen en het 

aanbod bij het informatiepunt.' 

Vrijwilligerswerk Kaag en Braassem is een initiatief van De Driemaster, Tom in de buurt en de 

gemeente Kaag en Braassem. 

  

http://www.studiokaagenbraassem.nl/
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Waar staan jullie eigenlijk naar te kijken?  

Door: Bart Heinrichs 

Rond een uur of elf ’s ochtends stonden we met z’n vieren met verrekijkers uit te 

kijken over de weilanden van de Kaagse polder. De mevrouw die haar hond 

uitliet was nieuwsgierig genoeg om ons te bevragen. 

Wij, 4 leden van de Kaagse Weidevogelbescherming, probeerden op dat moment 

al speurend een indruk te krijgen omtrent aanwezigheid en gedrag van de kievit, 

grutto, scholekster en andere weidevogels. Dit ‘monitoren’ doen we ongeveer 5 keer per seizoen. De 

boeren op ons eiland, Johan van Ruiten en Arjan Vlugt, willen de vogels zo min mogelijk storen in het 

seizoen. Maar evengoed moeten zij hun boerenbedrijf draaiend houden. Nesten worden dan ook 

opgezocht en gemarkeerd, zodat de boer tijdens de noodzakelijke landbewerkingen om nesten heen 

kan werken. Op basis van de verzamelde ‘weide-gegevens’ werken boeren en vogelbeschermers samen 

om hier zoveel mogelijk vogels te laten opgroeien tot volwassen dieren in de hoop dat die volgend jaar 

hun geboorteplek weer opzoeken om zelf een familie te stichten. 

Voor de bewoners en bezoekers van Kaageiland is in de bocht van Irenelaan/Nassaulaan een 

observatieplek gecreëerd, een scherm met kijkgaten (ook voor de kleintjes!) en een heuse verrekijker. 

Kijk en geniet hier van mooie vogels en hun typerende gedrag (balts, waarschuwen, weglokken van 

vijand, etc.) 

Zoals elk jaar willen we ook nu weer uw medewerking vragen. Hoe kunt u een bijdrage leveren: 

• Bekijk het vogelspel vanaf de randen van de velden en ga niet de weilanden in. Het Laarzenpad 

is om die reden tot 1 juli gesloten. 

• Houd uw honden en katten uit de weilanden. En…mogen we u vragen uw poezen ’s nachts 

binnen te houden? Het weiland is op een gegeven moment een waar luilekkerland voor ze. 

Wilt u kennismaken met ons werk en een keer mee het veld in? Neem contact op met een van 

ondergenoemden.  

Weidevogelvrijwilligers op de Kaag: Christianne Duysens, Jan Verwater, Petra Duchateau, Hanneke Smit, 

Caroline van Asselt,  Bart Heinrichs, Liesbeth Halbertsma en Bernadet van Vliet  

 

Wie Wil Die Kan speelt Pension de Goot 

Door: Glynis Breman namens WWDK 

Jammer dat wij de voorstellingen van donderdag en vrijdag moesten afgelasten i.v.m. Covid-19. De 

spelers en de hele crew die betrokken zijn geweest, waren hevig teleurgesteld, dat wij maar een keer 

hebben kunnen optreden.  Ik neem aan dat u ook allemaal teleurgesteld was. 

Gezondheid gaat boven alles! Maar niet getreurd.  

Wij hebben Kees van Lent bereid gevonden om een openluchtvoorstelling te mogen geven onder de 

hooischuur. ‘Pension de Goot’ wordt dit jaar nog gespeeld, zodat wij u volgend jaar een nieuw stuk 

kunnen brengen. 

De voorstelling zal in de zomer op een zondagmiddag plaatsvinden.  

Zo gauw wij weer toestemming hebben om bijeenkomsten te organiseren, zullen wij u op de hoogte 

brengen over de datum en de tijd. 
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Schippertjes 

***** 

Door: Chris Zwetsloot 

Wanneer je door de Kaag/Buitenkaag loopt, 

heb je het vast wel eens gezien. Overal ligt 

troep. Van plastic tot papier tot een 5 euro 

briefje. 

Daarom organiseer ik 'Ruim de straat op'. Het 

is de bedoeling dat we met elkaar de straat op 

gaan om de straat op te ruimen. Een vuilniszak 

vol hebben ik, mijn broertje en mijn moeder in 

één uur verzameld, dit is een klein stukje 

Hoofdvaart en Ringvaart. 

Uiteraard niet in groepen wegens het Covid-19 

virus, doe het alleen of met je 

broertje/zusje/ouders, let op, houd afstand. 

Als we dit met zijn allen doen zal de wereld een 

stukje schoner worden. 

***** 

Door: Renée Smit 

TE HUUR 

Ligplaats op Kaageiland, inclusief aanlegsteiger. Geschikt voor een motorboot of zeilboot van 

maximaal 6.5 meter lang en 2.0 meter breed. Ideaal voor een sloep of bijvoorbeeld een BM of Polyvalk. 

De ligplaats ligt op een beschutte plek aan de openbare weg en is met de auto bereikbaar. 

Per direct beschikbaar. Voor meer informatie telefonisch bereikbaar op tel. 06-50610206 

 

Heeft u een schilderij van Marinus Heijnes? 

Door: Gert Wentzel 

Kunstschilder Marinus Heijnes heeft vanaf 1916 vrijwel onafgebroken in De Kaag gewoond en gewerkt, 

tot zijn overlijden in 1963. Korte tijd ook in Sassenheim en Noordwijk. Zomers was hij vaak te vinden 

in zijn woonwagen in Moergestel. Hij schilderde op een impressionistische manier wat hij zag. ‘En plein 

air’, dus op locatie, met kwast en verf zat hij in de rietkraag of de heide te schilderen. Belangrijk 

onderwerp waren de Kagerplassen, geschilderd vanuit zijn tuin of zijn bootje. 

Wij hebben als stichting geprobeerd zo veel mogelijk van zijn schilderijen in kaart te krijgen. Veel 

foto’s hebben we bijvoorbeeld van nazaten van de Kaagse middenstand, die bijvoorbeeld brood en 

fruit leverden aan de kunstschilder in ruil voor een schilderij. Je kunt daar op onze website van 

genieten. Op de pagina https://www.marinusheijnes.nl/portfolio/ 

Hier vindt u een overzicht van het oeuvre van Marinus Heijnes, voor zover bij ons bekend. Klik op de 

foto’s om meer werken uit die categorie te zien. Hier hebben we bijna 450 foto’s staan met de ons 

bekende werken, uit diverse categorieën. 

Heb je een schilderij van Marinus Heijnes dat er niet tussen staat, laat het ons dan weten. Weet je van 

een schilderij de exacte locatie, dan staat het je vrij een opmerking toe te voegen aan een foto. 

Ken je mensen met een Heijnes schilderij, deel dan dit bericht of een link naar de website, zodat we 

een zo groot mogelijk bereik krijgen. 

  

• 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. 

https://www.marinusheijnes.nl/portfolio/
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Activiteiten in en rond de Stal 

Door: Ria Stolk, namens het hele Stalteam 

Lang geleden bij de opening van de Stal sprak onze buurman Erik van der Wansem 

de bijzondere woorden:  “Zo stil als het was voordat het een stiltecentrum werd, 

zal het wel nooit meer worden”.  

Hij bleek gelijk te krijgen, in en om de Stal ontstond volop bedrijvigheid. Van 

stiltecentrum werd het ook een ontmoetings – en vergadercentrum. Er werden 

vrolijke activiteiten georganiseerd, bezinnende momenten, en soms ook 

enerverende en verdrietige bijeenkomsten. Op woensdagmorgen kwamen er mensen van dichtbij maar 

ook mensen van veraf gezellig een kopje koffiedrinken en een praatje maken. Nee… echt stil was het 

niet meer. 

Toch denk ik deze dagen vaak terug aan buurmans woorden. Want nu is het door de coronacrisis 

opeens wél stil. Bijna niemand te zien. Ja er worden wat klussen gedaan. Net zoals iedereen thuis dat 

doet. Wat schoonmaken, wat opruimen, wat verven, wat bezigheden zoeken en steeds maar weer 

proberen toch die afstand van anderhalve meter te bewaren.  

Er waren zulke leuke activiteiten voor de maand april bedacht. Een ontmoeting rond één van de 

vrouwenbeelden die voor de Stal staan, een zondagmiddagconcert college.  

Maar vooral keek ik uit naar de presentatie van onze voorzitter Jan Biemond. Ik had hem gevraagd of 

hij op een woensdagmorgen, ergens in april iets zou willen komen vertellen over: Oorlog op de Kaag.  

Ja en als je tegen Jan ‘iets’ zegt gaat hij er vol tegenaan. Toen hij de eerste opzet van z’n presentatie 

opstuurde werd ik er blij van. Dit was niet ‘iets’. Dit was ‘IETS HEEL MOOIS!’  

‘Iets’ waar we meer mee zouden kunnen doen. En dat is gelukkig, dankzij de inzet van Kees van Lent in 

gang gezet. Op dit moment zijn we druk bezig met het maken van een boekje: ‘De Kaag in oorlogstijd’. 

Het betreft een terugblik op de oorlogsjaren in Kaag en Buitenkaag, dat door zijn bijzondere ligging 

een vrijplaats was voor onderduikers, nog lange tijd een geliefd domein was voor de waterrecreatie, 

ook voor de bezettingsmacht. Het dubbeldorp dat door de aanwezigheid van bijzondere gasten, door 

bombardementen, vliegtuigcrashes en razzia’s gaandeweg betrokken raakte bij de oorlogsvoering.  

Er moet nog heel veel gebeuren, maar de vormgever is bezig en de drukker is besteld. Het gaat echt 

iets moois worden.  

Bent u nieuwsgierig geworden, dan kunt u vanaf nu het boekje bestellen via: info@stalopdekaag.nl of 

gewoon even een briefje door de brievenbus van de Stal doen. Prijs is nog niet vastgesteld maar zal zo 

rond de 15 euro uit komen. 

Wanneer wordt het boekje gepresenteerd? Op dit moment van schrijven kunnen we dat gezien de 

onzekere tijd waarin we leven en vanwege de beperkingen rond het coronavirus nog niet zeggen. 

Maar… we houden u op de hoogte. 

Wij, het bestuur, de medewerkers en vrijwilligers, kijken uit naar dagen waarin alles weer gewoon zal 

zijn. We elkaar spontaan weer kunnen begroeten of omhelzen. Tot die tijd wensen we iedereen sterkte, 

zeker hen die pijnlijk getroffen worden door dit virus.  

  

mailto:info@stalopdekaag.nl


15 

 

Nieuws vanuit de St. Willibrordus 

Door: Erna van Steen, namens het team 

Het nieuws uit school ziet er deze keer anders uit. Heel de school ziet er anders uit. Het gebouw is leeg 

en dat is raar! Maar we weten dat we het doen voor een goed doel. De gezondheid van iedereen! 

Het thuiswerken hebben we met elkaar opgepakt. Er zijn in eerste instantie pakketten gemaakt voor 

drie weken, die de ouders hebben opgehaald. De kinderen zijn hier allemaal ontzettend serieus mee 

aan de slag gegaan! In het begin was het best wennen om een ritme te krijgen, maar alle kinderen 

hebben dit ondertussen voor elkaar gekregen. We zijn supertrots op hen! 

Het thuiswerken verloopt zo goed, omdat er in Buitenkaag en Kaag ontzettend veel goede 

papameesters en mamajuffen zijn. Superfijn! Ook op hen zijn we trots! 

De juffen hebben tegenwoordig elke dag een online 'vergadering' met een gedeelte van de groep. Zo 

houden ze toch contact met de kinderen en andersom. Meester Brian, de gymmeester, maakt elke week 

een gymchallenge en juf Sandra verzint elke week een handvaardigheidsopdracht. Zo worden de 

kinderen ook op het gebied van bewegen en creativiteit uitgedaagd! 

Superfijn om met zo'n gedreven team te mogen werken! 

Vlak voordat het thuiswerken gestart werd, hebben we nieuwe chromebooks ontvangen. We kunnen 

niet wachten om hier, als we weer op school zijn, mee aan de slag te gaan. We kunnen sowieso niet 

wachten om alle kinderen weer om ons heen te hebben. 

Zoals u misschien wel begrijpt, gaat Palmpasen dit jaar niet door en zal ons Paasfeest anders gevierd 

worden. Natuurlijk zijn we in gedachten bij de oudere en zwakkere bewoners van Buitenkaag en Kaag. 

Eigenlijk zijn onze gedachten bij alle inwoners! We hopen dat iedereen gezond blijft! 

We hebben net vernomen dat de maatregelen verlengd worden en we nog drie weken langer moeten 

thuiswerken. Dus wanneer we weer kunnen vertellen over het werken in de klassen... Dat duurt helaas 

nog even... 

 

Namens de Protestantse Gemeente Kaag 

Door: ds. Iman Padmos 

Beste dorpsgenoten, 

De maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus houden ons dorp in zijn greep. 

Veel mensen zitten thuis. In quarantaine, of gewoon omdat hun baas gezegd heeft: je moet 

thuiswerken. We worden dringend geadviseerd om afstand te houden tot elkaar en het liefst thuis te 

blijven. Daarom worden er tot nader orde ook geen kerkdiensten gehouden.  

Maar de kerk laat wel iets van zich horen… via de kerkklok! Alle kerken in Nederland zijn opgeroepen 

om op drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Zo 

ook beide kerken op de Kaag. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met 

elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en 

andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid 

van medemensen. Misschien gaat het klokgelui daarna nog door, dat weet ik niet. 

Wat ik wel weet, is dat het coronavirus ongrijpbaar is en mensen ongerust maakt. Door de maatregelen 

rondom corona zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen of met plotselinge gevoelens van angst of 

verdriet zitten. Dat de kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden niet meer langskomen geeft het 

gevoel afgesneden te zijn van alles. Een bezoekje is prettig en geeft lucht. Maar juist bezoek is in deze 

periode niet raadzaam. Ronduit vreselijk is dat voor wie op de intensive care eenzaam en alleen is en 

voor de mensen die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur. Laten we hen in gedachten 

houden. 

Ik wens u allen sterkte toe. Zorg goed voor uzelf en de mensen om u heen. Door uzelf en anderen te 

beschermen, en door persoonlijke aandacht aan elkaar te geven .  

http://content6-tc.ternairsoftware.com/redirect/TIDP747203X57922E2D07B34277B01F4A45BE9441FEYI6/893EFE26-13EC-45E4-9CEC-63F3613D558D
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IJsvereniging Kagermeer (KGM)  

van 1914, op dit moment 105 jaren jong 

Internet: http://www.ijsclubkagermeer.nl e-mail:  secr.kgm@kaag.nl 

Door Aad Onderwater, secretaris  

(Jeugd)schaatsen bij STS-KGM 

Schaatsen bij STS-KGM kan je vanaf 7 jaar. 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  

Onze STS-KGM in transitie, voorjaar 2020 

Ik schreef al eerder over het, ook door de Sassenheimse IJsclub gesteunde voornemen van haar 

afdeling STS-KGM om per 01 mei 2020 een onafhankelijk rechtspersoon te worden. Door de Covid-19 

maatregelen kon de voor 17 maart jl. uitgeschreven vergadering geen doorgang vinden. Misschien te 

optimistisch is er een extra ALV gepland voor 21 april a.s. Als deze digitale Heen en Weer onder uw 

ogen komt, weten we meer over deze planning. De weg naar en via digitale communicatie is ook een 

optie: Skypen, Zoom, en/ of mailen. 

Als mosterd na de maaltijd zij vermeld dat de Slotavond van de STS-KGM, die gepland stond op 3 april, 

niet doorgaat. Op dit moment is nog geen nieuwe datum geprikt. Zodra de omstandigheden het 

toelaten zal het bestuur de avond alsnog plannen, zodat de bekers uitgereikt kunnen worden. Ere wie 

ere toekomt … 

Met de oprichting van de nieuwe vereniging gaan we, de schaatsers (m/v) over van de afdeling STS-

KGM naar die nieuwe vereniging. Het bestuur vraagt de aandacht voor de administratieve overgang. 

Meld je je aan, zeg je je lidmaatschap op of verander je van abonnement (meer/minder uren of een 

ander tijdstip), laat dit dan tijdig weten. Geef in ieder geval de verandering vóór 1 mei aanstaande door 

aan het secretariaat (secretaris@sts-kgm.nl). Ben je te laat met het opzeggen van je abonnement en/of 

lidmaatschap dan zijn daar kosten aan verbonden, tot maximaal de kosten van het abonnement plus 

de administratieve kosten. Let dus op je zaak … 

Club contributie KGM 

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 in de bus 

van/ naar: Aad Onderwater, Irenelaan 1, 2159LL Kaag, aad.onderwater@kaag.nl  Ik hoop dat u e.e.a. in 

de geest van de Covid-19 maatregelen, dus zoveel mogelijk contactloos, wilt regelen.  

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

Gebruik je hersens én bescherm ze met een helm.  

  

http://www.ijsclubkagermeer.nl/
mailto:aad.onderwater@kaag.nl
mailto:info@sts-kgm.nl
http://www.ijsclubsassenheim.nl/sts-kgm/vereniging/algemene-informatie
mailto:secretaris@sts-kgm.nl
mailto:aad.onderwater@kaag.nl
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Kaagfit 

Door: Marleen Metzlar 

De Coronagriep heeft de hele wereld op 

zijn kop gezet en ook ons programma in de war gestuurd. Onze activiteiten om te verbinden en te 

zorgen dat de 55-plussers zich niet eenzaam voelen, moesten in maart allemaal worden geschrapt. 

Het is fijn om te zien dat veel mensen in onze dorpen elkaar helpen in deze barre tijden. 

De Ontmoeting is vanwege overheidsmaatregelen tot 1 juni gesloten. Vooralsnog zijn ook de 

restaurants tot zeker 6 april gesloten. Dat betekent dat wij geen activiteiten kunnen organiseren totdat 

samenkomsten weer toegestaan zijn. 

Wanneer u op enigerlei wijze hulp nodig heeft of behoefte aan een praatje, kunt de bestuursleden van 

Kaagfit bellen of appen op onderstaande telefoonnummers. 

Rob Enthoven 06-22662797 

Joke van Stam 06-30006588 

Doke van der Steen 06-12030955 

Judith Hulsker 06-57232720 

Marleen Metzlar 06-17672058 

Ook Bertil Winkelmolen is beschikbaar voor boodschappen e.d. 06-34233499 

Wij wensen u veel sterkte en hopen dat we allemaal gezond door deze crisis komen. We behoren helaas 

allemaal tot de risicogroep, dus duimen dat de griep onze deur voorbijgaat! 

 

WIJ Presenteert 

Door: Alice Bakker 

Beste bewoners van Kaag en Buitenkaag, 

Tot 1 juni zijn er geen voorstellingen bij WIJ Presenteert, in tegenstelling tot in eerdere berichtgeving. 

De hele theaterwereld ligt even stil. Alles voor onze gezondheid, maar het is wel even wennen. Deze 

keer maken wij graag van de gelegenheid gebruik om onze verplaatste voorstellingen uit te lichten, 

zodat u, mocht u kaarten hebben, de datum in uw agenda aan kunt passen. Heeft u nog geen kaarten? 

Ze zijn nog verkrijgbaar via www.wijpresenteert.nl.  

Ludique! | From Berlin with love  

Na een reeks van succesvolle optredens in binnen- en buitenland komen Gerald Drent en Martijn 

Mulders naar Roelofarendsveen! Je wordt op geheel eigen wijze meegenomen op een persoonlijke, 

muzikale reis door hun wonderlijke wereld, van Bertold Brecht tot Hildegard Knef, van Marlene Dietrich 

tot Nina Hagen, van Broadway naar Berlijn. Een liefdesverklaring en hedendaagse ode aan de stad die 

LUDIQUE! In het hart gesloten heeft: Berlijn! 

Was zaterdag 18 april – wordt zaterdag 13 februari 2021 | 20.30 uur | De Spreng | Kerkstraat 50 | 

Oude Wetering | €12,50 

Loes Luca | Uit het hoofd 

Ze heeft haar hele leven gezongen, gespeeld en gedanst. Heeft succes gehad en kent de goot, heeft de 

liefde in volle glorie gekend, maar ook zwart als de hel. Haar hoofd is een kijkdoos waar flarden van 

haar leven zich aandienen en weer verdwijnen. ‘Ze proberen mij allemaal gek te maken, maar dat gaat 

niet lukken,’ zei ze. Toch is het gebeurd. Over een artieste die haar leven nog eens beleeft, zoals het is 

geweest. Of zoals het misschien wel nooit is geweest. 

Was zaterdag 9 mei – wordt donderdag 10 september 2020 | 20.30 uur | HAL60 | Pasteurweg 60 | 

Roelofarendsveen | €18 

  

http://www.wijpresenteert.nl/
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Wat beleeft de Mol? 

Eens kijken, snorhaar 1 in de lucht, ja het kon wel eens, snorhaar 2 in de lucht. Ja het is weer tijd om 

boven de aarde te komen. Ik ga weer met jullie delen wat ik allemaal meemaak. In de wintermaanden 

door omstandigheden weinig op de kaag geweest. Jammer want er was toch wel een vorm van heimwee 

naar dit mooie eiland.  

De afgelopen maanden wel sporadisch op het eiland geweest en elke keer wel weer iets meegemaakt. 

De ene keer werd ik gegroet door iedereen die ik tegenkwam op de reis naar mijn studio en de andere 

keer ging de ‘pond-etiquette’ bijna mis en had ik bijna een ongeluk. Maar vooral genoot ik. Met wind 

de golven tegen de kant aanslaan, net alsof je op het strand staat, maar dan bijna thuis. De rust die er 

was, heerlijk om mee te maken.  

Vandaag heb ik een rondje gemaakt. Eigenlijk mijn eerste echte rondje over het eiland (zonder Kaags 

muziekfestival). Ik had 2 boeken die ik toch niet ging lezen, die heb ik naar de bibliotheek gebracht. 

Daar heb ik weer een boek vandaan. Even gekeken of de boerderij open was, wilde graag weer Kaagse 

melk, maar helaas die was niet geopend. Hierna ben ik doorgelopen tot de pont. Daar ben ik weer 

teruggelopen. Het is een heerlijk stuk om te lopen, alleen soms wel even uitkijken voor auto’s die er 

rijden. In plaats van naar links te gaan bij de kruising ben ik eens naar rechts gegaan en langs de 

speeltuin gelopen. Ook dit is een mooi stukje. Ik ben enorm blij om te mogen zeggen dat ik hier ook 

mag wonen.  

Toch nog even naar de ‘pont-etiquette’. De keren dat ik erop gereden ben en eraf, is het steeds 

geweest dat de eerste die erop rijdt er ook als eerste af mag. Dit heb ik dus ook netjes gedaan tot die 

ene dag aan toe. Netjes als ik ben, even wachten tot het licht groen is en dan netjes de pont afrijden. 

Blijkbaar wachtte ik volgens mijn buurman te lang, want hij reed tegelijk met mij de pont af en we 

maakten er even een tweebaansweg van, tot ik voorbijgereden werd en afgesneden. Jammer dat het zo 

moest, maar goed er zijn gelukkig geen gewonden gevallen.  

Voorzichtig kom ik weer boven de grond om leuke dingen mee te maken. Als er nog dingen zijn die ik 

absoluut mee moet maken stuur me dan een mailtje (kaagsemol@hotmail.com). 

 
Ook bij het uitlaten van honden is minimaal 1,5 meter afstand tussen baasjes best wel verstandig!  

mailto:kaagsemol@hotmail.com
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Familieberichten 
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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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