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 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” 

Februari 2020 kan beslist een stormachtige maand worden genoemd. Met slechts korte tussenpauzen 

trokken Chiara, Dennis en nog twee andere stormen over ons land, en terwijl ik dit schrijf wakkert de 

wind alweer opnieuw aan. Dat (zeer) harde wind ook gevolgen kan hebben voor ons dagelijks leven op 

Kaag en Buitenkaag bleek wel uit berichten van pontexploitant ODV/Swets, die via social media liet 

weten dat bij te harde wind om veiligheidsredenen de pontverbinding tijdelijk zou kunnen worden 

gestaakt. Daarnaast was er deze maand twee keer pech met de pont, zodat een keer overdag en een 

keer ’s avonds geen autoverkeer mogelijk was. Gelukkig was met provisorische oplossingen en met 

behulp van de familie Hoogenboom toch overzetten van voetgangers en fietsers mogelijk. 

De bouwplannen aan het einde van de Julianalaan blijven de gemoederen bezighouden, waarbij de 

Dorpsraad eveneens een negatief signaal heeft afgegeven richting gemeente. 

Een ander aspect dat nog steeds speelt, is de parkeerproblematiek in Buitenkaag. Bart Heinrichs schrijft 

op pagina 7 over de nieuwste ontwikkelingen. Zo hebben de bewoners van Buitenkaag in overgrote 

meerderheid gestemd voor het invoeren van een blauwe parkeerzone om zo de leefbaarheid en 

veiligheid in het dorp te verbeteren.   

 

Op de hoogte blijven 

Met het wegvallen van het Witte Weekblad is enige tijd geleden een belangrijke bron van lokaal nieuws 

verdwenen. Gelukkig wil het Leidsch Dagblad nog wel eens aandacht besteden aan (Buiten)Kaags 

nieuws (zie bijvoorbeeld het artikelt over de onderscheiding voor Axel Alblas, ploegchef van de 

Brandweer op pagina 12. Onlangs werden wij erop gewezen dat het Witte Weekblad een digitale 

doorstart heeft gemaakt. Door u aan te melden op http://online.witteweekmail.nl/ kunt u elke week 

een uitgebreid overzicht in uw e-mail ontvangen. We hebben tot nu toe alleen een editie voor Kaag en 

Braassem kunnen vinden, maar hopelijk komt er ook een uitgave voor Haarlemmermeer. 

 

Tot slot: vergeet de toneeluitvoering van Wie Wil Die Kan niet: 10, 12 en 13 maart in Orion!  

http://online.witteweekmail.nl/
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Van de dorpsraad Kaag-Buitenkaag 

Wijziging bestemmingsplan voor het Kaag-eiland 

Nu de gemeente Kaag en Braassem de deur openzet om het bestemmingsplan aan te passen om 

woningbouw op het eiland mogelijk te maken aan de Julianalaan 68-70, ontstaat er onrust onder de 

bewoners van het eiland. In de vorige Heen en Weer heeft u al kunnen lezen dat de zorgen gaan om de 

infrastructuur van het eiland die van beperkte omvang is. Het gaat om de verbinding van het dorp met 

de pont en de capaciteit van de veerpont. 

Wat o.i. achter deze onrust schuilgaat is de vrees dat het karakter van het eiland aangetast zal worden. 

Beeldbepalend voor deze karakteristiek is de smalle doorgang door het dorp en de verbinding via de 

pont. De huidige bebouwing is momenteel van die omvang dat er geen geweld wordt aangedaan door 

de beperkingen die er nu zijn. Het eenrichtingverkeer in de Julianalaan wordt door de dorpsbewoners 

onderling opgevangen met enkele ongeschreven voorrangsregels en wat de capaciteit van de pont 

betreft, deze is krap maar voor de bewoners acceptabel. 

Wachttijden van 20 minuten komen regelmatig voor. 

Uitgangspositie voor de dorpsbewoners is het in standhouden van de karakteristieke eigenschappen 

van het dorp. Daar past dus geen sterke toestroom van passanten bij die onmiddellijk tot een grote 

verkeerscongestie aanleiding zal zijn en zeker geen brugverbinding. 

Het recreatieve imago van het eiland zou door de toestroom tevens onverantwoord aangetast worden. 

Nu de gemeente van plan lijkt te zijn het bestemmingplan aan te passen om eventueel extra 

woningbouw op het eiland mogelijk te maken, komt bovenstaand uitgangspunt in de knel. 

Het gevaar dreigt dat de gemeente bij het toestaan van een enkel bouwproject (10 woningen aan de 

Julianalaan) de deur wijd openzet voor meerdere bouwplannen die nu al circuleren. Dan praten we niet 

meer over 10 woningen maar zeker over 35 tot 40 woningen. 

Dat zal de bovengenoemde problemen drastisch verergeren en tot veel ongenoegen leiden onder de 

dorpsbewoners. De behoefte aan het soort woningen dat de diverse projectontwikkelaars willen 

realiseren is allerminst aangetoond en leidt tot voordeel van enkelen, echter niet tot voordeel van de 

gemeenschap. De afweging van het belang van enkelen en het belang van alle eilandbewoners zal de 

gemeente moeten maken. Vooralsnog mag de gemeente erop rekenen dat de gezamenlijke bevolking 

van het eiland zich massaal en met veel overtuiging tegen deze plannen zal verzetten. 

Overigens is in een gezamenlijk overleg van alle wethouders en de dorpsraad reeds vorig jaar gewezen 

op deze situatie en heeft de dorpsraad al stelling genomen tegen nieuwbouwplannen. In het overleg 

tussen bewoners en gemeente is in het ‘Hanepoeloverleg’ van twee jaar geleden ook vastgelegd dat 

nieuwbouw op eiland niet aan de orde is. 

De dorpsraad Kaag-Buitenkaag zal de gemeente houden aan haar eerder gemaakte afspraken en we 

zullen de gemeente aanspreken om haar te overtuigen van deze onzes inziens heilloos ingeslagen weg. 

Wilt u ook dat de speelplek vernieuwd wordt? 

Door: Erwin van Schagen 

Vul dan deze vragenlijst in! De dorpsraad gaat dan in gesprek met de gemeente over de vernieuwing 

van deze speelplek aan de Leidsmeerstraat en St. Willibrordusschool in Buitenkaag. Wij denken dat 

deze plek wel een opknapbeurt kan gebruiken en willen graag weten hoe de bewoners van Kaag-

Buitenkaag daar over denken. Hoe meer bewoners hun stem laten horen, hoe groter de kans is dat de 

gemeente de speelplek gaat opknappen.  

U kunt de vragenlijst invullen en inleveren bij: 

• – bij de st Willibrordusschool en Hotel Orion, binnen staat daarvoor een bus of doos. 

• – in de brievenbus van Erwin en Ebertien, Huigsloterdijk 378 

• – een foto van de vragenlijst mailen naar Dorpsraad@Kaag-Buitenkaag.nl  

  

mailto:Dorpsraad@Kaag-Buitenkaag.nl
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Vragenlijst vernieuwing speelplek Buitenkaag 

Vraag 1: Wat is uw naam: 

 

Vraag 2: Wilt u ook dat de jeu de boules en speelplek vernieuwd wordt? 

 

Vraag 3: Wat vindt u nu van de speelplek? Wat vindt u goed? Wat kan beter? (Denk aan 

speeltoestellen, jeu de boules, inrichting, materialen, verlichting, groenvoorziening, etc.) 

 

 

 

 

 

Vraag 4: Maakt u of uw gezin gebruik van de speelplek? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom 

niet? 

 

 

 

 

 

Vraag 5: Heeft u nieuwe ideeën voor deze speelplek?  

(Denk aan natuurspeeltuin, ontmoetingsplek, fitnesstoestel, skatebaan, moestuin, valondergrond 

etc.) 

 

 

 

 

 

Wilt u meedenken over de inrichting van de speelplek? 

Schrijf dan hieronder uw e-mailadres. Dan nemen wij contact met u op als de gemeente dit initiatief 

ondersteunt en er bijvoorbeeld een bewonersavond door de gemeente wordt georganiseerd. 

 

Email: _________________________________ 
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Alternatieve oplossingsrichting bereikbaarheid Bollenstreek-

Haarlemmermeer 

Door: Ingrid de Vries 

Het Platform Poelweg (Lisserbroek-Buitenkaag-Abbenes-Lisse) heeft op 17 februari het volgende 

bericht aan mevrouw Zita Pels, gedeputeerde Mobiliteit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

gestuurd. 

Op 12 juni 2019 presenteerde het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Noord-Holland haar 

coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’. Daarin is over bereikbaarheid het volgende opgenomen: 

Bereikbaarheid Bollenstreek 

Het programma Bereikbaarheid Bollenstreek wordt gefaseerd gerealiseerd. De investeringen in 

hoogwaardig openbaar vervoer en fiets worden in deze collegeperiode uitgevoerd. De Nieuwe 

Bennebroekerweg wordt opgewaardeerd om de nieuwe woonwijken in Hoofddorp, nu en in de 

toekomst, goed te ontsluiten. Alle Noord-Hollandse belanghebbenden zullen opnieuw gehoord worden 

over de voorkeursvariant. Naar aanleiding van deze gesprekken zal, op basis van het Noord-Hollandse 

belang, opnieuw gesproken worden met de provincie Zuid-Holland over de verdere realisatie van de 

weg en de voorkeursvariant. 

Platform Poelweg heeft met instemming kennisgenomen van deze belangrijke keuze van het nieuwe 

provinciebestuur. Het nieuwe beleid doet recht aan de keuze van de kiezer. Vooral belangrijk is uw 

keuze om alle Noord-Hollandse belanghebbenden opnieuw te horen. Wij zijn daar verheugd over, want 

voor Platform Poelweg is dit essentieel en wordt dit ook de eerste keer. In het verleden zijn bewoners, 

ondernemers en bedrijven in het zuiden van Haarlemmermeer (Lisserbroek, Buitenkaag en Abbenes) en 

in Lisse nooit gehoord, noch betrokken bij de plannenvorming. 

Onze afspraak met gedeputeerde Tekin op 14 januari 2020 is door zijn plotselinge vertrek echter 

afgezegd. Wij kijken er daarom naar uit om u op korte termijn te ontmoeten.  

In de tussentijd heeft het maatschappelijk middenveld niet stilgezeten. Er is namelijk door de 

bestuurlijke besluitvorming, de verkiezingen en maatschappelijke ontwikkelingen een nieuwe realiteit 

ontstaan. Een realiteit die vraagt om breed gedragen oplossingen, in een evenwicht tussen 

bereikbaarheid, economie, natuur- en leefbaarheid. In deze realiteit is optimalisatie in plaats van nieuw 

asfalt, zeker in het licht van de stikstofproblematiek en PFAS, de enige oplossing en is de keuze voor 

de Poelweg door een natuurgebied, bedrijventerrein en waterberging niet meer verdedigbaar.   

In het dossier Duinpolder-/Poelweg is een uitstekende oplossing voorhanden, die op breed draagvlak 

kan rekenen en de belangen van Noord- en Zuid-Holland dient. Wij vragen Noord-Holland om invulling 

te geven aan de afspraken uit het coalitieakkoord en de regie te nemen en te houden over dit dossier. 

Platform Poelweg heeft de regie genomen om op basis van gesprekken met vele stakeholders en op 

basis van bestaande plannen en afspraken, te komen tot een alternatieve oplossing in het belang van 

Noord-Holland, rekening houdend met nut en noodzaak in Haarlemmermeer en Bollenstreek. Onze 

oplossing kent korte en middellange termijnaspecten, waarmee uitvoering in fasen realiseerbaar is en 

bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Verbreed de N207 en de Elsbroekerbrug tussen de N205 en de N208, zodat een optimale 

verbinding ontstaat voor de woningbouwopgave in Lisserbroek en Nieuw-Vennep en tevens van en 

naar Keukenhof en de Bollenstreek. Hoofdroute naar de A4. 

2. Completeer het kruispunt N205/N207 tot een volwaardige kruising, als aansluiting voor de 

nieuwbouw in Lisserbroek-Noord. 

3. Completeer het kruispunt Getsewoudseweg/N207 tot een volwaardige kruising, als aansluiting 

voor de nieuwbouw in Lisserbroek-Turfspoor en voor de ontsluiting van bedrijventerrein 

Gansoord-Kruisbaak-Lisserbroek. 

4. Ontwikkel de onder 2 en 3 nieuw aan te leggen wegen tot een randweg voor Lisserbroek.  

5. Stel de HOV-busbrug tussen Lisse en Lisserbroek open voor lokaal verkeer.  
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6. Verleg de kruising N207/N208 naar het noorden om een directe verbinding naar Keukenhof 

mogelijk te maken.  

7. Verbind de N207 met de N206 via de onder 6 genoemde nieuwe verbinding, aan te sluiten op de 

verbrede Delfweg (Noordwijkerhout) via een tunnel onder de spoorverbinding Voorhout-

Heemstede. 

8. Realiseer in overleg met Zuid-Holland de Oostelijke Randweg Sassenheim, tussen Van Pallandtlaan 

en Hoofdstraat/Heereweg. 

9. Realiseer in overleg met Zuid-Holland spitsstroken op de N208; Van Pallandtlaan tussen A44 en 

dorpskern (Sassenheim) en Heereweg tussen Stationsweg en Leimuiderweg/N207 (Lisse). 

10. Realiseer op termijn doortrekking van de Noord-Zuid-lijn naar Nieuw-Vennep, Lisserbroek en 

Keukenhof. 

11. Realiseer snelfietspaden tussen Lisserbroek en station Nieuw-Vennep en tussen Haarlemmermeer 

en Bollenstreek. 

12. Verbeter de veiligheid en doorstroming in de Bollenstreek en Haarlemmermeer-Zuid door 

flankerende maatregelen. Dit kan op gemeentelijk niveau en in overleg met Zuid-Holland worden 

opgepakt. 

13. Zet een definitieve streep door de plannen voor de Poelweg, omdat de geboden oplossingen de 

gewenste optimalisatie en bereikbaarheid realiseren.  

 

Op de kaart ziet het plan ‘Op de Goede Weg’ er als volgt uit: 

Optimalisatie van bestaande wegen en daar 

waar echt nodig (‘eerst bewegen dan 

bouwen’, Lisserbroek/Nieuw-Vennep) 

worden nieuwe wegen aangesloten op de 

bestaande hoofdinfrastructuur. Zo ontstaat 

een win-win-situatie voor bereikbaarheid 

en voor leefbaarheid en natuur. In de 

afgelopen periode hebben wij een breed 

maatschappelijk middenveld geconsulteerd 

en vastgesteld dat realisatie van slimme 

oplossingen ter verbetering van de 

bereikbaarheid in Bollenstreek-

Haarlemmermeer kan rekenen op 

instemming. De oplossingsrichting past in 

het landelijke beleid om bestaande 

infrastructuur beter te benutten, leidt tot 

nauwelijks uitkoop/onteigening en schade 

aan natuur. Dit is een aanzienlijk goedkopere oplossing dan aanleg van de Poelweg.  

Het nu voorgestelde oplossingspakket is in deze vorm nooit onderzocht, maar kan op veel draagvlak 

rekenen. Dit pakket is tot stand gekomen na consultatie van partijen in Noord- en Zuid-Holland 

(Platform Poelweg, gebruikersvereniging Gravendam, Bedrijfsleven Bollenstreek, InitiatiefRijk Hillegom, 

Ondernemersvereniging Lisserbroek, Dorpsraad Abbenes, groep ‘Een Andere Weg’). Deze oplossing 

sluit bovendien naadloos aan bij de plannen vanuit Zwaanshoek en Beinsdorp, bij u bekend onder ‘Een 

Andere Weg’.  

Het Platform vraagt om dit alternatief serieus te onderzoeken en te betrekken bij de gesprekken met 

Zuid-Holland (waar een deel van de plannen al in vorming is) en, in samenspraak met alle betrokkenen, 

tot een gedegen en weloverwogen besluit te komen.  
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Informatiemarkt over nieuwe energie in Haarlemmermeer 

De gemeente Haarlemmermeer organiseert op woensdag 4 maart een doorlopende informatiemarkt 

met de titel ‘Comfortabel wonen met nieuwe energie’. Inwoners kunnen inlopen en vragen stellen over 

onderwerpen als energiebesparing en de energietransitie. Er zijn ook verschillende korte presentaties. 

De informatiemarkt is tussen 15.00 en 20.00 uur in een aantal zalen van het raadhuis in Hoofddorp. 

Bezoekers kunnen advies krijgen over het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Het is ook 

mogelijk een scan van een warmtebeeldcamera aan te vragen waarmee bij de woning energielekken 

kunnen worden opgespoord. Degenen die zich voor een energieadvies aanmelden, ontvangen een led-

lamp of tochtstrip (gratis, zolang de voorraad strekt).  

Brede opzet 

De informatiemarkt is breed van opzet. Er is praktische informatie over bijvoorbeeld energie (en geld) 

besparen. Ook is er aandacht voor het feit dat er de komende jaren minder aardgas uit de grond wordt 

gehaald van Groningen. Daarom wil Nederland overschakelen naar aardgasvrije bebouwing. Hoe 

kunnen de gemeente en de inwoners gezamenlijk optrekken? Welke subsidiemogelijkheden zijn er? 

Wat zijn de mogelijkheden van grootschalige warmtebronnen zoals datacenters? Inwoners met een idee 

of een initiatief voor energie-opwek of een aardgasloze wijk zijn ook welkom. Ze kunnen dit tijdens de 

markt bij de medewerkers van de gemeente aangeven.  

Voor kinderen zijn er activiteiten: zij kunnen windmolentjes maken en testen welke vorm van de 

wieken de meeste wind vangt. Er zijn informatiestands van onder meer NMCX, Centrum voor 

Duurzaamheid, Tegenstroom (het energiebedrijf van de gemeente), de Energiebank, Winst uit je 

Woning en Meerwind. 

Waarom een informatiemarkt? 

In 2050 wil Haarlemmermeer CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat vanaf dat moment geen fossiele 

brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas meer worden gebruikt. Daarom is in Haarlemmermeer het 

Programma Energietransitie van start gegaan.  

Aanmelden en informatie  

Bezoekers wordt gevraagd van tevoren een e-mail te sturen aan energie@haarlemmermeer.nl. In 

verband met de organisatie is het handig te weten op welk tijdstip en met hoeveel personen men komt. 

Informatie over de energietransitie van de gemeente Haarlemmermeer staat op 

haarlemmermeer.nl/nieuweenergie. 

 

Buitenkaag krijgt blauwe zone 

Door: Bart Heinrichs, namens Parkeergroep Buitenkaag, bart.heinrichs@gmail.com 

De bewoners van Buitenkaag hebben in overgrote meerderheid gestemd voor het invoeren van een 

blauwe parkeerzone om zo de leefbaarheid en veiligheid in ons dorp te verbeteren. Ongeveer de helft 

van de door de gemeente aangeschreven 230 adressen heeft de enquête ingevuld en teruggestuurd. 

Volgens de betrokken ambtenaren is deze opkomst erg hoog. Dit bevestigt nogmaals dat de 

parkeerproblematiek bij de Buitenkagers sterk leeft! 

Iets meer dan 2/3 van de respondenten heeft gestemd vòòr invoering van een blauwe zone. In 

combinatie met de hoge opkomst betekent dit dat de gemeente een sterk mandaat heeft gekregen om 

de blauwe zone te realiseren. De bewoners van Buitenkaag krijgen rond het verschijnen van deze Heen 

& Weer een brief van de gemeente met de enquêtegegevens en een en ander over vervolgstappen. De 

gemeente mikt op realisatie in juli 2020. 

Mocht u nog meer willen weten, dan kunt u het best contact opnemen met gebiedsmanager Peter de 

Waard via 0900-1852 of info@haarlemmermeer.nl (onderwerp: Blauwe zone Buitenkaag). 

Als Parkeergroep Buitenkaag zien we dat al onze inspanningen van de afgelopen jaren (waaronder 

gesprekken met bewoners, ondernemers, gemeente en Van Lent) tot een tastbaar resultaat leiden. We 

gaan ervan uit dat bijvoorbeeld onderstaande onveilige situatie daarmee tot het verleden gaat behoren.  

mailto:info@haarlemmermeer.nl
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Ook problemen met de AML-Flex ov-taxi? 

De dorpsraad hoort geluiden van buurtbewoners die veel problemen ervaren met de AML-flex ov-taxi. 

Blijft jouw OV-flex app de melding geven dat er geen chauffeur beschikbaar is? Heb jij een boze 

werkgever, omdat je vaak te laat komt? Of koop je noodgedwongen een auto, om daarmee wél op tijd 

op je werk te kunnen zijn?  

Vertel ons je ervaring! Hoe meer verhalen wij kennen, hoe beter. 

De dorpsraad stuurt een brief naar de Gemeente Haarlemmermeer, de Vervoersregio Amsterdam en 

Connexxion. Hopelijk kunnen de problemen opgelost worden. 

Laat het de dorpsraad weten via email Dorpsraad@Kaag-Buitenkaag.nl  

 

Start jubileumjaar Stichting Oud Alkemade! 

Zaterdag 4 januari startte museum Oud Alkemade het jubileumjaar met een nieuwjaarsreceptie, die 

druk bezocht werd. Voorzitter Lex van der Zwet kreeg een schilderij aangeboden gemaakt door Agnes 

Turk, waarop Alkmadders aan het werk te zien zijn. 

In 2020 is het veertig jaar geleden dat de toenmalige burgemeester P.J. Bolten het initiatief nam om in 

de gemeente Alkemade een historische vereniging op te richten. 

Nu zetten 42 vrijwilligers zich in om de geschiedenis van het voormalige Alkemade te bewaren, de ‘tijd 

van toen’ te laten herleven en over te brengen op de volgende generatie. In het jubileumjaar worden 

vele activiteiten georganiseerd. Zo worden er voor diverse groepen ouderenmiddagen georganiseerd, 

waarbij de bezoekers na de 

koffie/thee, rondgeleid 

worden door het museum. 

Donateurs kunnen elke 

laatste zondagmiddag van de 

maand aansluiten bij een 

rondleiding. Het museum is 

geopend op zondag van 

14.00 – 17.00 uur en op 

dinsdag van 13.30 – 16.00 

uur aan de Saskia van 

Uylenburglaan 22 in Oude 

Wetering 

 

 

Veerdienst Kaag gestremd op maandag 17 februari om 21.45 uur! 

Op 17 februari werden wij ’s avonds opgeschrikt door het volgende bericht van ODV op Facebook. 

Gelukkig was er in korte tijd een noodoplossing geregeld. 

“Beste passant, wegens een technisch mankement is veerdienst Kaag gestremd. We zijn druk bezig om 

het probleem te verhelpen en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Met dank aan de 

fantastische hulp van de fam. Hoogenboom vaart er op dit moment wel een veer voor voetgangers en 

fietsers. De pont van de firma Van Lent zal worden ingezet bij noodgevallen. Onze excuses voor het 

ongemak. 

Met vriendelijke groet, 

Service Team Veerdienst Kaag” 

  

mailto:Dorpsraad@Kaag-Buitenkaag.nl
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 “Ik snap het wel maar niet zo snel” 

Door: Victor Schut 

Na aanleiding van het artikel van Marianne de Groot in het Heen en Weer van februari 2020. 

• Ik snap dat er een vergevorderd bouwplan is om 10 appartementen te bouwen met een 

parkeergarage voor 20 auto’s op de plek waar nu een watersportbedrijf gevestigd is. 

• Ik snap dat de uitvoering hiervan en het resultaat resulteren in een hogere verkeersdruk en dat 

mogelijk de grens van het redelijke en het aanvaardbare met deze plannen in zicht komen. 

• Ik snap dat voordat er gebouwd mag worden een wijziging in het redelijk verse bestemmingsplan 

nodig is. 

• Ik snap dat de wachttijd voor de pont naar de vaste wal een gevoelig punt is. Het ligt gevoelig en 

als het druk is en ik heb haast gaat de pont altijd langzamer varen. Om deze emotie uit de 

discussie te halen is meten een geweldige oplossing. 

• Ik snap echter niet hoe deze meting tot stand is gekomen en als representatief bestempeld kan 

worden? Wie betaalt dit onderzoek? Welke normen worden gehanteerd (In 1973 stond de rij voor 

de pont naar de Buitenkaag op zondagavond in de zomervakantie tot voor de kerk, dit werd 

algemeen gezien als acceptabel), welke wachttijd is sowieso acceptabel? Uit het artikel van 

Marianne de Groot maak ik op dat er gemeten is in september 2018. Drie maanden later is de 

exploitatie van de pont door de gemeente gegund aan een nieuwe exploitant. Al snel is toen een 

commissie in het leven geroepen omdat het de huidige exploitant niet lukte om aan de 

verwachtingen te voldoen. Terwijl deze exploitant wel kundig is, maar de specifieke 

omstandigheden (weer, vaareigenschappen van de pont, overig waterverkeer) bleken toch nog de 

dienstregeling in de war te kunnen schoppen: het luistert namelijk nogal nauw bij deze verbinding. 

Kortom: wat men gemeten heeft in 2018 is naar alle waarschijnlijkheid niet representatief voor 

2020. Dit rechtvaardigt op zijn minst een nieuw onderzoek. Als het eerste onderzoek goed was zal 

het tweede onderzoek dit bevestigen. Ik stel voor dat de Dorpsraad een representatief panel 

formeer, dat middels een simpel dagboek over geruime tijd bijhoudt hoelang de wachttijd is. 

Meten is weten, gissen is missen. 

• Ik snap niet hoe dit plan zich verhoudt naar andere plannen. Het voormalige campingterrein (waar 

de gemeente in januari 2019 nog te kennen heeft gegeven er een positieve houding ten aanzien 

van de realisatie van 15 villa’s op na te houden) is goed voor 15 bouwkavels. Dus 30 extra auto’s. 

Dan 20 extra auto’s van dit actuele plan en wellicht 10 auto’s voor een ander plan in Kaag zuid 

(persoonlijke inschatting). Dat zijn 60 auto’s extra op termijn. Is dan de rest capaciteit op of is er 

al rekening gehouden door de gemeente met deze plannen. Maar misschien geeft de overgang van 

een recreatiebedrijf naar een woonfunctie wel minder verkeer op. Ook hier kan ik me wat bij 

voorstellen. En moet dit dan ook niet meegenomen worden in de overwegingen?  

• Enkele jaren geleden heb ik de gemeente gevraagd een extra paaltje te plaatsen bij de uitgang van 

de speeltuin op de Beatrixlaan (u weet wel daar waar deze zomer twee oranje pionnen hebben 

gestaan). Daartoe moest ik een oproep doen in het Heen en Weer om draagvlak te creëren bij de 

bevolking. Ik snap niet waarom dat voor zulke grote projecten niet vereist is. Wellicht had ik daar 

dan antwoord kunnen krijgen op mijn vragen en was deze onrust wellicht overbodig? 

• Ik snap niet dat er recreatieruimte opgegeven wordt voor woonruimte. De laatst bij mij bekende 

structuurvisie concludeerde dat er een accent op de ontwikkeling van recreatie en toerisme gelegd 

moest worden. Meer watersport (hogere brug bij Nieuwe Wetering voor de sloepen, vrije aanleg 

met de boot voor passanten) en meer recreatie. Deze verwondering heb ik overigens ook bij de 

andere plannen. 

• Ik snap ook niet dat er tegelijkertijd woonruimte opgegeven wordt voor kantoorruimte (Royal van 

Lent) 

• Gelet op deze plannen en de voorgenomen herbouw van de Zwitserse huizen door de 

Woningbouwvereniging, denk ik dat Kaag een aanzienlijke uitdaging tegemoet kan zien op het 

gebied van ruimtelijke ordening en infrastructuur. Dat verdient de aandacht die het nodig heeft en 

met name die van de bewoners. Het is mij echter opgevallen in het afgelopen jaar (denkend aan de 

pont en de sociale woningbouw), dat er vaak over ons gepraat wordt maar niet met ons.  
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Wachten voor de pont is geen pretje, zeker niet als je stress hebt. De angst voor een brug is bij mij 

echter groter dan deze stress. Net als bij de pont kan je stellen dat goed opletten en tijdig bijsturen 

een hoop narigheid kan voorkomen. 

 

Recept februari - Prei-boerenkoolsoep van de Hanepoel 

Door: Joke Enthoven-van der Maas 

Wij wonen al bijna 50 jaar in Buitenkaag, maar het gaat ons aan het hart dat de namen van de 

restaurants Kaagzicht en Hanepoel verdwijnen. De Hanepoel wordt nu Lowietje aan de Kaag. Mijn 

bridgepartner Frans van Schie is geboren en getogen in café-restaurant De Hanepoel en heeft er nog 

steeds binding mee omdat hij daar zijn hobby als moestuin tuinier kan uitvoeren. Hij neemt dan ook 

iedere week voor de Kaagse Bridgeclub als prijs groente van zijn eigen handgeteelde biologisch 

dynamische teelt mee zoals andijvie, boerenkool en prei. Voor de Februarilunch van Kaagfit heb ik 

daarom een ode aan Frans en de Hanepoel bedacht door deze Prei-boerenkoolsoep te maken op 

inspiratie van Jamie Oliver. 

Maaltijdsoep voor ongeveer 4 personen 

400g prei 

1 eetl. olijfolie 

2 blaadjes foelie 

1 theel. peperkorrels 

1 laurierblad 

1 eetl. mosterdzaadjes 

250g witte bonen/ 

kikkererwten uit blik of 

zelf koken 

1,5 liter water 

3 blokjes 

groentebouillon 

320g boerenkool 

Voor de toast met 

dressing 

1 eetl. extra vergine 

olijfolie 

half bosje munt 

half bosje platte 

peterselie(15g) 

40g Parmezaanse kaas 

25g hele amandelen 

1 eetl. witte wijnazijn 

4 kleine sneetjes volkorenbrood 

• Snijd de prei in dunne ringen en was ze in een vergiet 

goed schoon onder stromend water 

• Zet ze met de olijfolie en kruiden in een soeppan op 

matig vuur. Blijf 10 minuten regelmatig roeren 

• Roer de bonen of kikkererwten door de prei 

• Giet het water met bouillonblokjes erbij en laat het geheel 

15 min. flink koken 

• Verwijderde nerven en steeltjes van de boerenkool en laat 

de blaadjes de laatste 5 minuten met het deksel op de 

pan meekoken 

• Pureer met een staafmixer de soep tot een glad mengsel 

• Serveer de soep met de hieronder genoemde geroosterde 

broodjes of serveer de dressing als garnering in de soep.  

• Kruidentoast 

• Pluk de muntblaadjes en snijd ze op een grote snijplank 

samen met de peterselie fijn. 

• Rasp de Parmezaanse kaas erover en voeg de amandelen, 

azijn en 1 eetl. olijfolie toe en meng alles goed door 

elkaar 

• Rooster de broodjes en besmeer ze met het 

kruidenmengsel 

 

In plaats van de geroosterde broodjes met kruiden, kunt u ook 200g gerookte zalm en/of crème 

fraiche, slagroom of kokosmelk op het laatst aan de soep toevoegen. 

In plaats van de peulvruchten kunt u ook 400g aardappelen gebruiken, maar dan wel met de zalm voor 

een volwaardige maaltijd. 
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Oranje Nieuws 

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

De voorbereidingen voor de komende Koningsdag, de viering van Dodenherdenking en de viering van 

Bevrijdingsdag zijn in volle gang. De komende weken worden de puntjes op de i gezet en zal het 

programmaboekje definitief worden samengesteld. Half maart zal het concept aangeboden worden aan 

drukkerij PIMprint. Net als vorig jaar willen we u i.v.m. de privacywetgeving AVG vragen of u – indien u 

bezwaar hebt tegen plaatsing van foto’s waarop u herkenbaar zichtbaar bent – dit z.s.m. kenbaar wil 

maken bij ons Comité, persoonlijk bij een van de leden, maar het kan ook via onze facebookpagina. 

Bovenstaande geldt overigens ook voor de plaatsing van foto’s van activiteiten op onze Facebook.  

Hierbij tevens een verzoek om u aan te melden op onze Facebook-pagina (@oranjecomite.dekaag) en / 

of Instagram-account(@oranjecomite_dekaag). Op deze manier hopen we met name de jeugd beter te 

benaderen. 

Wat de voorbereidingen van Bevrijdingsdag betreft kan ik u mededelen dat in het aprilnummer van het 

magazine Hier! in de Regio een artikel zal worden opgenomen over 75 jaar bevrijding en de activiteiten 

op 5 mei in de gemeente Kaag en Braassem. Over dit magazine kunt u in een ander artikel in dit Heen 

en Weer meer informatie lezen! 

Begin april zal er overigens een flyer verspreid worden in de gehele gemeente Kaag en Braassem, zo 

mogelijk ook in de Buitenkaag.  

Zoals in de voorgaande editie van het Heen en Weer al is gemeld wordt er op Bevrijdingsdag een 

fietstocht georganiseerd door de gemeente Kaag en Braassem, waarvan de route een klein stukje langs 

de Ringvaart voert. Er kan op vier locaties gestart worden, waaronder stiltecentrum De Stal op 

Kaageiland. De deelnemers ontvangen bij aanmelding een A5-boekje met daarin de gehele route van in 

totaal zo’n 45 km, inclusief 1,5 km overtocht met enkele pontjes. U bent echter vrij om de route 

slechts gedeeltelijk, of per auto of te voet af te leggen. In het boekje zullen ook enkele 

consumptiebonnen worden opgenomen, die u kunt inwisselen voor een kopje koffie of thee, een 

frisdrankje, een broodje beleg of een kopje soep. Voor het boekje zal aan volwassenen een redelijke 

financiële bijdrage worden gevraagd, deelname voor kinderen is in principe gratis. De oversteek met de 

pontjes is op vertoon van het boekje gratis. 

Tenslotte nog twee oproepen: 

• Indien u in ons mooie programmablad wilt adverteren kunt u dat aan mij doorgeven; i.v.m. de 

deadline van de drukker wel de vraag om dat z.s.m. te doen; 

• Tijdens de Koningsdag mag het Rad van Fortuin natuurlijk niet ontbreken. Indien u iets 

beschikbaar wilt stellen kunt u contact opnemen met iemand van het Oranje Comité. We 

komen het graag bij u ophalen! 

 

Hier! in de regio, magazine voor alle inwoners van Kaag en Braassem 

Door: Jan Verwater 

Reeds vele jaren verschijnt het magazine Hier! in de Regio zes keer per jaar in de gemeente Kaag en 

Braasem. Helaas bleek het voor De Schakel praktisch niet mogelijk dit magazine huis aan huis te 

verspreiden op Kaageiland. Jammer, want er staan vaak interessante artikelen in. Zo vernam ik onlangs 

dat in het komend aprilnummer een artikel over 75 jaar vrijheid en de activiteiten op 5 mei in de 

gemeente Kaag en Braassem wordt opgenomen. 

Dankzij de medewerking van de adviseur communicatie van de gemeente Kaag en Braassem is dit 

besproken met de redactie van het magazine. Duidelijk werd dat er wel regelmatig met de winkelwagen 

van Van der Poel een (te klein) aantal exemplaren het eiland op kwam. Gelukkig wordt dit aantal 

vergroot. Ook is Hotel Orion bereid gevonden om in de hal van het hotel voortaan een stapel 

magazines neer te leggen t.b.v. de inwoners van de Binnenkaag. 

De verschijningsdata voor 2020: 28 februari, 17 april, 26 juni, 25 september, 6 november en 23 

december 
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Schippertjes 

Gezocht 

Wij zoeken iemand die mij bijles kan geven in Engels brugklas-VWO (Cambridge University Press), liefst 

in Kaag of Buitenkaag. Ken of ben jij iemand die dit zou willen doen? 

Graag een berichtje naar mijn vader Hendrik Zwetsloot 06-52045127 of mail naar 

hendrikzwetsloot@gmail.com 

Alvast bedankt, Chris Zwetsloot  

  

• 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. 

mailto:hendrikzwetsloot@gmail.com
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Activiteiten in en rond de Stal 

Door: Ria Stolk 

Woensdagmorgen 4 maart - Aandacht voor het 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 in nood komt, is er het 

Luchthavenpastoraat. 

Hoe het Luchthavenpastoraat werkt en eruitziet, daarover komt ds. Marieke 

Meiring vertellen. Zij is volop aan het werk in en rond het Stiltecentrum van Schiphol. 

Vanaf 10.00 uur is er koffie. Het programma begint om 10.30 uur. 

 Woensdagmorgen 11 maart - Gedichten rond oorlog en vrede 

Deze ochtend is Rien Wattel opnieuw bij ons te gast, hij neemt ons mee in gedichten rond oorlog en 

vrede en zal daarbij zeker de gedichten en liederen van Dietrich Bonhoeffer niet vergeten. Heeft u een 

lievelingsgedicht, neem het dan mee, want ook daar is ruimte voor. 

Vanaf 10.00 is er koffie. Het programma begint om 10.30 uur. 

 

WIJ Presenteert 

Door: Alice Bakker 

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! 

Cabaretmarathon | Drie voorstellingen op één avond | bijna uitverkocht 

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 

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 stad die 

LUDIQUE! het hart gesloten heeft: Berlijn! 

Zaterdag 18 april | 20.30 uur | HAL60 | Pasteurweg 60 | Roelofarendsveen | €12,50 

  

http://www.wijpresenteert.nl/
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Nieuws vanuit de St. Willibrordus 

Door: Erna van Steen, namens het team 

Tijdens de voorleesweken hebben we het lezen van boeken extra onder de aandacht gebracht. In alle 

groepen hebben we de leeskring gehouden. In de groep 1/2/3 vertelden de kinderen kort waar het 

boek over gaat. Vanaf groep 4 heeft ieder kind een boek gepresenteerd aan de rest van de groep. Er 

werd verteld wie de schrijver en illustrator van het boek is, wie de hoofdpersoon is én er werd een 

korte inhoud van het boek gepresenteerd. Zo kunnen de andere kinderen kijken of zij het ook een leuk 

boek vinden en of zij het ook willen lezen. Naast het laten zien hoe leuk een boek is, oefenen de 

kinderen ook te presenteren voor een groep.  

Afgelopen periode hebben we vol enthousiasme gewerkt aan het thema Kunst. De kinderen kennen nu 

heel veel vormen van kunst en er zijn heel wat kunstenaars besproken. Ook werk van bekende 

kunstenaars zijn bekeken en kinderen hebben er hun eigen impressie van gemaakt.  

Over de verschillende opdrachten die de kinderen hebben gekregen, hebben zij o.a. het volgende 

geschreven: 

• De opdracht was om een kunstwerk te maken van alles. Het stelde eigenlijk sneeuw voor maar 

het ging anders dan gepland. Ik heb geleerd dat je niet te veel lijm moet gebruiken en moet 

uitkijken of de doppen goed vast zitten. A 

• De opdracht was dat we zelf iets mochten verzinnen. Van één ding heel veel maken en dan 

opplakken. We hebben van strookjes muizentrappetjes gemaakt en die opgeplakt. We hebben 

geleerd dat je je niet moet laten afleiden want dan komt het niet af. S en S 

• De opdracht was: het schilderij ‘de zonnebloemen’ van Vincent van Gogh namaken. Ik heb 

zonnebloemen gemaakt van rietjes en wol. Ik heb geleerd om een vaas in 3d te maken. K 

• De opdracht was een fantasiedier van klei maken. Ik heb het glad gemaakt en er oogjes en 

pootjes in gedaan. Daarna verven en vernissen. Toen brak de schouder af en heb ik daar een 

strikje omgedaan. Ik heb geleerd wat vernis is. N 

• De opdracht was een poppetje maken. Ik heb gewerkt met ijzerdraad met aluminiumfolie erop 

en papier-maché erop en verf. Ik heb geleerd om ijzerdraad te buigen. D 

• We moesten een beroemd schilderij namaken op onze eigen manier. Eerst een schets maken 

van het schilderij en daarna moesten we het schilderen op canvas. Ik heb geleerd om mooi 

strak te werken. L 

• We moesten een dier van mozaïek maken. Dan moesten we tegels kapotslaan en die erin 

drukken. Ik heb een egel gemaakt en iedereen had de steentjes er plat in gedrukt en ik wou 

lekker creatief zijn dus ik heb ze er rechtop ingedrukt. Ik heb geleerd dat ik vanuit het midden 

moest werken. Ik ben trots op mijn werk. E 

• De opdracht was: Laat je inspireren door een grote meester. Ik heb me laten inspireren door 

‘Meisje met duif’ van Picasso en heb de bal die naast het meisje ligt in het origineel als rok 

gebruikt. Ik heb de sombere kleuren in felle kleuren omgezet. Ik heb geleerd om niet te dik te 

schetsen, om de zijkant mee te schilderen en om netjes tussen de lijntjes te schilderen. F 

In het Willibrordusmuseum, dat woensdag 19 februari eenmalig geopend was, werden alle kunstwerken 

tentoongesteld. Als u dit gemist heeft, kunt u hieronder een aantal werkstukken bekijken. 

     

Na de voorjaarsvakantie starten we met het nieuwe thema Bouwen. We vertellen u hier in de volgende 

Heen en Weer graag meer over. 
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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  

Prestaties op de Weissensee 

Vorige maand kon ik de prestaties van de meeste (oud)Kagers presenteren: ook die van Henriëtte van 

Gerven. Zij reed op 28 januari 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.   

Zij startte echter op vrijdag 31 januari wederom. Onderstaand overzicht geeft in detail aan hoe zij het 

er die dag, rijdend met startnummer 7230, vanaf bracht. Ze reed duidelijk sneller dan op de 28ste en 

deed dat ook nog eens over circa 2,5 maal de afstand van die dag. Van deze plaats feliciteer ik 

Henriëtte nogmaals met haar presteren. 

Corrin deelde me na lezing van de conceptbijdrage mee dat Theo en Aniek van Schie ook op de 

Weissensee actief waren en vroeg me, ze ook op te nemen. Dat heb ik gedaan zoals u ziet.  

Theo is een zoon van Nel en Frans en Aniek is zijn dochter, dus hun kleindochter. Deze Sassemers 

reden op 28 januari 12 rondes, 120 km. Theo en Aniek deden dat in 7:43:08, resp. 7:43:10.  Mooie 

prestatie! 

De nieuwe ijshal in Leiden 

Zoals wellicht bekend heeft Leiden besloten de nieuwe ijsbaan en een zwembad als één project te 

realiseren.  Het is nu zaak een bouwconsortium te vinden die het combi project gaat uitvoeren. Er 

waren enige verwikkelingen die een start vorig jaar in de weg stonden. Relevant was dat er geen 

aannemer kon worden gevonden die zo’n groot project aandurfde. Naar verluidt waren volgens de 

Leidse VVD een aantal milieumaatregelen én de bijbehorende onderhoudscontracten die door het 

Leidse stadsbestuur werden toegevoegd, de grote spelbreker. De meeste andere partijen waren het 

daarmee niet eens. Volgens de media is de SP met het héle project niet gelukkig en de PVDD is er zelfs 

tijd en positie

06:59:54  126.00

07:01:51   05:51:20

aantal ronden 12  05:53:16

Afstand totaaltijd snelheid allen dames ronde snelheid allen dames tijd

10,5 km 27:54:00 22.59 km/h 317 31 27:54:00 22.59 km/h 317 31 07:29:44

21 km 54:46:00 23.01 km/h 333 37 26:53:00 23.45 km/h 343 37 07:56:36

31,5 km 01:22:30 22.91 km/h 308 26 27:45:00 22.71 km/h 335 33 08:24:21

42 km 01:49:54 22.93 km/h 300 26 27:25:00 22.99 km/h 298 26 08:51:45

52,5 km 02:20:30 22.42 km/h 327 34 30:36:00 20.59 km/h 380 43 09:22:21

63 km 02:48:20 22.46 km/h 318 32 27:50:00 22.64 km/h 321 32 09:50:10

73,5 km 03:16:44 22.42 km/h 322 32 28:25:00 22.18 km/h 304 28 10:18:35

84 km 03:47:39 22.14 km/h 306 27 30:56:00 20.37 km/h 301 27 10:49:30

94,5 km 04:17:10 22.05 km/h 298 27 29:31:00 21.35 km/h 261 22 11:19:00

105 km 04:45:30 22.07 km/h 289 25 28:21:00 22.23 km/h 194 14 11:47:20

116,5 km 05:18:38 21.75 km/h 303 26 33:09:00 19.01 km/h 318 35 12:20:29

126 km 05:51:20 21.52 km/h 307 29 32:42:00 19.27 km/h 300 27 12:53:10

plek/rondeplek/totaal rondestijd/snelheid voortschr.

officiele starttijd

actuele starttijd

bruto tijd

afgelegde km

netto tijd

http://www.ijsclubkagermeer.nl/
mailto:aad.onderwater@kaag.nl
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tegen. Haar argument: De Leidse Hengelaarsbond krijgt in het sportcentrum een vergaderruimte en 

volgens de partijleidster is en blijft vissen dierenmishandeling …  

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 in de bus  

van/ 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.  

 

Kaagfit 

Door: Marleen Metzlar 

 

Op woensdag 25 maart vertonen we de film Parasite. 

De Zuid Koreaanse filmhit die in 2019 de wereld veroverde en volgens velen werd beschouwd als ‘Een 

van de beste films van 2019’. De Zuid Koreaanse thriller won de belangrijkste filmprijs die er is; de 

Oscar voor beste film. Het is de eerste niet-Engelstalige film die de hoofdprijs op een Oscar-gala 

kreeg. De film van regisseur Joon-H Bong won in totaal vier Oscars, waaronder ook die voor beste regie 

en beste buitenlandse film, en is daarmee de grote winnaar van de Oscar Academy Award. 

De werkloze Ki-Taek en zijn gezin leven in een krappe woning een arm bestaan. Ze raken bijzonder 

gefascineerd door de rijke familie Park en zien mogelijkheden om van hun bestaan te profiteren. Het 

gezin probeert langzaam maar zeker zijn intrede te doen tot het leven van de familie en heeft daarbij 

geen moeite met een paar leugentjes om bestwil. Een onverwacht voorval gooit echter roet in het eten, 

waardoor ze alles op alles moeten zetten om hun nieuwe leven in stand te houden… 

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

Vanaf 12.00 uur bent u welkom in De Ontmoeting. Om 12.30 uur gaan we aan tafel. 

De kosten voor film en lunch bedragen € 10,- 

Deze maand is de bridgedrive in de Ontmoeting op zaterdag 28 maart 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 27 maart 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:  

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

• 27 maart: open tafel in hotel Orion vanaf 17.30u. ontvangst, 18.00u. aan tafel 

• 28 maart: bridgedrive in de Ontmoeting aanvang 13.00uur 

• 8 april: bloemschikken in de Ontmoeting 

• 22 september: uitgaansdag 

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 van Stam, tel. 544318 of 06-30006588 

  

mailto:aad.onderwater@kaag.nl
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Boek: Het hart wordt niet dement  

Tip van: Marleen Metzlar 

Bij alle aandacht voor wat er verloren gaat bij dementie, besloot psychogerontoloog Huub Buijssen de 

aandacht te verleggen naar wat er behouden blijft. 

Het emotionele brein gaat niet, veel minder of veel later pas verloren. Mensen met dementie hebben 

gevoelens, ze kunnen genieten, ze verlangen naar liefde en aandacht en willen nuttig zijn. Net als 

gewone mensen. Dat is belangrijk, want dat zijn aanknopingspunten om contact te blijven houden met 

elkaar. Vergelijk het met iemand die van de ene op de andere dag doof wordt. Wat ga je dan doen? Je 

gaat de zintuigen aanspreken die het nog wel doen: je gaat gebaren maken, dingen laten zien, plaatjes 

zoeken. Dat vinden we vanzelfsprekend. Zoiets moeten we met mensen met dementie ook doen. Als 

iemand geen dingen kan onthouden die zich recentelijk hebben afgespeeld, moet je daar geen vragen 

over gaan stellen. Je kunt het beter hebben over wat behouden blijft: ervaringen en gevoelens. Dat is 

misschien wel het kostbaarste wat we hebben.’ 

De taal is ontstaan om te praten over dingen om ons heen, en veel minder om te formuleren wat er in 

onszelf gebeurt. Daar komt bij dat we vaak ook op een indirecte manier communiceren over emoties. 

Dus als een dement iemand zegt: de kinderen komen nooit, dan is de boodschap: ik voel me alleen. 

Hoe reageer je dan? 

Niet met: ze komen juist elke dag. Als je er tegenin gaat op rationeel niveau, heb je meteen ruzie. Je 

kunt mensen met dementie, net als normale mensen trouwens, zelden overtuigen met rationele 

argumenten. Als je zegt: Dat is rot, u mist de kinderen of u voelt zich alleen, dan heb je wel 

aansluiting.’ 

Met je verstand kun je gevoelens dempen, jezelf tot de orde roepen, maar bij mensen met dementie 

raakt juist de prefrontale cortex als eerste aangetast. Het gevolg is dat ze heel verdrietig kunnen zijn, 

maar ook hartstikke blij. Met elke mus in de tuin kunnen ze stralen, of als het kleinkind op bezoek 

komt, lijkt het alsof ze de hoofdprijs in de loterij gewonnen hebben. 

 

De meest gemaakte fout is dat mensen vragen gaan stellen. Heb je goed geslapen, is die-en-die nog 

langs geweest? Elke vraag die je stelt, behalve als het over gevoelens gaat, luidt falen in. Want ze weten 

het niet meer en gaan zich ongemakkelijk voelen.  

Wat je kunt doen, is praten over wat er om je heen gebeurt of over wat je zelf hebt meegemaakt en dan 

wachten tot de ander daarop inhaakt. En dan schakel je over op de ander en kun je proberen hem of 

haar je volle aandacht te schenken. Als je dat lukt, bloeit die ander helemaal op. Ook mensen met 

dementie.’ 

 

Blijf praten. Tegen een baby praten vinden we allemaal belangrijk. Ook al zal die baby het zich later 

niet herinneren en ook al begrijpen ze niet wat we zeggen. We vinden het zelfs leuk om met baby’s te 

praten, te zien hoe ze reageren. Je maakt connectie en dat is waar het in het leven om gaat. Voor 

gezonde en demente mensen.’ 

 

Huub Buijssen (1953), is psychogerontoloog en gezondheidszorgpsycholoog. Hij schreeef meer dan 40 

boeken die vertaald zijn in het Engels, Deens, Zweeds, Tsjechisch, Pools en Zuid-Koreaans. 
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Een verraadster voor het Bijzonder Gerechtshof 

Aangeleverd door Anton Zekveld, amateurhistoricus1, bewerking Aad Onderwater 

Op 29 januari 1946 stond Antje Johanna M. van H., een toen dertigjarige huisvrouw geboren in Oude 

Wetering en wonende in Haarlemmermeer voor het Amsterdamse Bijzondere Gerechtshof. In februari 

1945 schreef ze een brief, geadresseerd aan de Veldgendarmerie en postte die te Leiden. Ze meldde de 

adressen van zeven Kager dorpsgenoten en beschuldigde hen in die brief van illegale activiteiten. Op 

haar lijstje stonden Koos Loogman, Jan Loogman, Izaäk Bos, haar zwager Corstiaan van der Lip, 

Cornelis Hulsbos, Jan Hulsbos en Van Ruiten. 2 

Een medewerkster van het postkantoor van Leiden die e.e.a. niet vertrouwde, heeft de enveloppe 

geopend en bezorgd bij de ondergrondse. Deze vrouw was Marie van Heek uit Oude Wetering, de zus 

van de echtgenote van Dirk van Nieuwkoop. Na de oorlog kreeg ze van de Kaagse bevolking een 

servies, omdat zij door haar ingrijpen heeft voorkomen dat het Duitse gezag met ongetwijfeld 

rampzalige gevolgen zou hebben ingegrepen. 

Het hoofdkwartier der Binnenlandse Strijdkrachten waar de brief terecht kwam, werd besloten dat Antje 

een te groot veiligheidsrisico vormde en zou moeten worden geliquideerd. Zover kwam het echter niet. 

Daardoor kreeg Antje de gelegenheid om nogmaals een brief te schrijven. Toen kwam de “Groene” in 

actie, maar de verzetsmannen konden bijtijds ontsnappen. 

De rechter, mr. Van Vugt vroeg haar waarom ze dit verraad had gepleegd. Ze wist het zelf niet. “Ik ben 

fel anti Duits” zei ze. “Ik haat de Moffen”. “Daar blijkt anders niet veel van”, zei de rechter. Het 

getuigenverhoor bracht meer aan het licht. Antje had ruzie met haar zwager, die de weinig kiese grap 

had uitgehaald om in de oudejaarsnacht de inhoud van een mestkar voor haar deur te deponeren. 

Waarom ze echter tevens andere mannen – leden van een Knok Ploeg – had aangegeven wist ze niet. Ze 

stelde wel dat het zwarthandelaren waren, en ze had zo’n medelijden met de arme stadsmensen, die 

bij het kopen van voedsel werden afgezet. 

De advocaat-fiscaal, Mr Besier zei, dat dit verraad catastrofale gevolgen had kunnen hebben: aan de 

Lisserdijk was immers een belangrijke verzetsgroep actief en vlak in de buurt werden geregeld wapens 

‘gedropt’. Verdachte kan onmogelijk uit onnadenkendheid hebben gehandeld en hij vorderde dan ook 

twintig jaar gevangenisstraf met levenslange ontzegging van het kiesrecht. Hij beriep zich hierbij op de 

regel dat in het besluit Buitengewoon Strafrecht de poging tot misdrijf, evenals de medeplichtigheid, in 

strafbaarheid gelijk staat aan het voltooide misdrijf zelf. 

   

 

1 Bron: o.a. Het Parool van 30 januari 1946 

2 De activiteiten betroffen onder andere lidmaatschap van de ondergrondse, het verspreiden van 

blaadjes, plegen van zwarte handel, het op voorraad hebben van vlees en tarwe voor de ondergrondse 

beweging 
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"De Slag om de Haarlemmermeer" van Gerrit Kuipers (1922/2016) en Jan 

Kuipers (1961). 

Door Jan Kuipers, Leiden 

Hierin vertellen wij het verhaal van het verzet en van het dijkleger van de Haarlemmermeer. 

We beleven de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog door de ogen van de bewoners van de 

dorpen in en rond de Haarlemmermeer, (met hier en daar wat meer aandacht voor de belevenissen van 

de familie Kuipers in Roelofarendsveen en Leiden). 

Verhalen als deze, die kun je niet verzinnen. De werkelijkheid is vele malen grilliger, indrukwekkender 

en ... gruwelijker. 

Velen hielden zich bezig met de hulp aan onderduikers. Zij zorgden voor duikadressen, vervalsingen 

van persoonsbewijzen en distributiekaarten. Cor van Stam in Nieuw Vennep zou al snel de leider van 

het verzet in de Meer worden. 

Veel kinderen die door Walter Suskindt en anderen uit de Hollandse Schouwburg in Amsterdam werden 

gered kwamen via het verzet in de Haarlemmermeer terecht. Maar ook daar waren zij niet altijd veilig. 

Vooral de tragische gebeurtenissen bij de boerenfamilies Boogaard, Breijer en Dekker, maken grote 

indruk, en ook het verhaal van de Joodse verzetshelden Louis en Dina Busnach. 

Na Dolle Dinsdag (5-9-'44) begonnen de geallieerden met wapendroppingen in Nederland om de 

Binnenlandse Strijdkrachten te bewapenen voor de eindstrijd. Die wapens kwamen o.a. terecht in de 

Olmenhorst in Lisserbroek dat als wapenarsenaal en hoofdkwartier van de BS diende. 

Totdat het daar te gevaarlijk werd ... 

"De Slag om de Haarlemmermeer" (299 pagina's, ISBN: 9789402132069) is verkrijgbaar via Bol.Com of 

in de boekhandel. 
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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

