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Van uw redactie 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

 

Een oud Arabisch spreekwoord zegt: “De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder”. Dit kun je 

interpreteren als: “ondanks alles gaat het leven gewoon door”. Want ondanks alle gevaren en 

uitdagingen van deze ‘coronatijd’ moeten we toch werken en boodschappen doen, gaat de tijd verder, 

en proberen wij allemaal er het beste van te maken. Zo moest de 90ste verjaardag van Lex van Rijn, 

onze ‘mister zeilschool’, noodgedwongen op kleinschalerige, maar niet minder feestelijke wijze 

worden gevierd, en moest de uitvaart van Janny Wols in kleine kring plaatsvinden. En hoewel onze 

persoonlijke wereld kleiner is geworden, wil dat niet zeggen dat deze daarmee is verarmd. Wie vanuit 

huis kan werken, bespaart reistijd en stress, en heeft meer tijd voor andere dingen. Het kan aan mij 

liggen, maar het lijkt erop alsof heel wat tuinen er mooier bij liggen dan andere jaren. Of men vindt 

nieuwe kracht op het water van de Kagerplassen of tijdens een wandeling over het eiland. Ook de 

boekhandel schijnt wel te varen bij deze tijd, alsmede de bezorgdiensten voor online-bestellingen, 

want de witte busjes rijden af en aan, waarbij soms tot ver in de avond nog pakjes worden bezorgd. 

Trouwens, over lezen en boeken gesproken, in dit nummer van Heen & Weer vindt u informatie over 

twee nieuwe boeken over de Kaag die onlangs zijn verschenen: ‘De Kaag in Oorlogstijd’ en ‘Kinderen 

van Kaageiland’ – mis ze niet! Het beperkt heropenen van de horeca kent zijn eigen uitdagingen, maar 

biedt hopelijk wel kansen voor de ondernemers om weer wat te verdienen, na maanden waarbij alleen 

afhaal- of bezorgmaaltijden de keukens draaiend moesten houden. Daarmee neemt ook de 

aantrekkelijkheid van Kaag en Buitenkaag als recreatiebestemming in deze tijd verder toe. Prachtig 

natuurlijk, maar laten wij hopen dat zaken als afstand en persoonlijke veiligheid worden gerespecteerd. 

Vanwege onze gebruikelijke zomerstop verschijnt het Heen & Weer de komende twee maanden niet, 

maar begin september liggen wij weer op de mat of in uw digitale mailbus. Wij wensen iedereen een 

goede en gezonde zomer!  
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Van de dorpsraad 

E: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 

W: www.kaag-buitenkaag.nl 

Door: Henny Looijestein, penningmeester 

Dorpsraad in corona-tijd, dat is toch wel apart. Een aantal zaken gaan ongewoon door zoals het 

overleg in de dorpsraad. 13 mei hebben we in coronaformatie kunnen overleggen in de Ontmoeting en 

dat ging best aardig. 

Inmiddels hebben we versterking gekregen van twee enthousiaste mannen, Erwin Schagen uit de 

Buitenkaag en Robbert Meerpoel van de Kaag. Hiermee zijn we nog niet op sterkte; zeker vanuit de 

Buitenkaag zoeken we nog versterking. 

Ondanks alle toestanden is het fabriceren van de nieuwe Kaagvlaggen inmiddels gelukt en wapperen ze 

al hier en daar fier in ons dubbeldorp. Als u ook interesse heeft in zo’n prachtige vlag van ons dorp 

horen we het graag van u. 

Drukte op de pont en de wachttijden 

De pontraad heeft naar aanleiding van de drukte op de pont overleg gehad met zowel ODV als de 

gemeente. Heikele punten zijn de langzame gang van zaken bij het afrekenen (in corona stijl) en het 

beladen van de pont met de medewerkers van Van Lent, dat kan allemaal veel efficiënter. 

Herziening bestemmingsplan (Kaageiland) zit nog in de molen bij de gemeente en ook alle ingezonden 

zienswijzen, waaronder die vanuit de dorpsraad. 

Inmiddels zijn op de Buitenkaag alle stoepen weer enkele malen open gelegd en weer dichtgemaakt, 

zoals u hebt gemerkt. Momenteel zijn de werkzaamheden aan de gang voor het langverwachte 

glasvezelnetwerk, dat nu dus ook echt vorm gaat krijgen. Waarom dit allemaal niet in een keer kan 

weten we niet, maar de stoepen worden er in ieder geval niet beter van.  

Wellicht is het u opgevallen, maar langs de Hoofdvaart zijn nieuwe bomen geplant om de lelijke gaten, 

die er in de bomenrij ontstaan waren, weer op te vullen. Het ziet er nu alweer wat beter uit. Nu wel 

hopen, dat ze ook aanslaan met deze droogte. 

Als gevolg van de coronatoestanden ligt ook het plan visie Buitenkaag stil en zijn er dan ook geen 

ontwikkelingen te melden vanuit de gemeente Haarlemmermeer. 

De openbare aanvraag voor de invoering van de blauwe zone in Buitenkaag is inmiddels gepubliceerd. 

Dus ook die molen is in gang gezet. We hopen daarmee het parkeerprobleem in de Buitenkaag 

eindelijk te kunnen gaan aanpakken. 

Bij de Kaagbrug heeft de gemeente Haarlemmermeer een heuse bushalte ingericht voor de buurtbus 

die daar een halte heeft. De buurtbus (Arriva) rijdt normaal dagelijks iedere 90 minuten tussen 

Roelofarendsveen en Lisse centrum (van 7.30 uur tot 17.30). Alleen heeft ook COVID-19 hier roet in 

het eten gegooid en is de lijn tijdelijk gesloten. 

Zoals u hebt kunnen lezen gaat de papiercontainer achter Matt’s (voorheen Kaagzicht) verdwijnen, 

omdat de gemeente Kaag en Braassem stopt met de papiersubsidie. Dit zal wel gevolgen hebben voor 

de ondernemers in de Kaag en Buitenkaag, want hoe al dat karton en die dozen in die veel kleinere 

container van de gemeente zou moeten passen, dat is mij een raadsel. Laten we er a.u.b. geen troep 

van maken als die container vol is. Dat is nu al regelmatig een ramp bij de plastic container, we gaan 

het meemaken. Mijn motto is: container vol……dan de troep weer terug in de auto en naar huis. Maar 

of dat bij iedereen zo is, vraag ik me af. 

ALV 

De voorjaars-ALV is helaas niet doorgegaan wegens de COVID-19-toestanden. De dorpsraad heeft 

echter in de planning staan om op 13 november wel een ALV te kunnen houden, onder voorwaarde dat 

we tegen die tijd onder bepaalde voorwaarden wel een bijeenkomst zouden mogen organiseren. Dus 

zet het onder voorbehoud in uw agenda: 13 november 20.00 uur algemene ledenvergadering 

dorpsraad.  

Secretariaat: a.i. Ferry Offerman, Balgerij 10 

M: 06–15 28 79 11 

http://www.kaag-buitenkaag.nl/
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Corona en wij 

Door: Hessel Feitsma 

Hoe gaan we om met corona? Het virus heeft ons allemaal in zijn greep. Niemand kan zeggen dat 

hij/zij er niets mee te maken heeft, al zijn er mensen die proberen onder de voorgeschreven 

maatregelen uit te komen. Soms gemotiveerd, maar soms ook met onnozele opmerkingen. Hoe komt 

dat zo? 

De aangekondigde regelingen treffen ons heel direct in onze vrijheid van handelen. Je moet dit en je 

mag dat niet…. Dat zijn we niet gewend in ons land waar vrijheid zo heel normaal is. Ons land, waar 

we zelf mogen en kunnen beslissen hoe we ons gedragen. Waar we ons door (bijna) niemand de wet 

laten voorschrijven, behalve dan door de wetgever die we ook nog eens via de democratische weg zelf 

hebben gekozen.  

We dachten misschien onbewust dat we deze wereld wel onder controle hadden en nu moeten we 

erkennen dat dat te kort door de bocht is. De wereld staat op het punt fundamenteel te veranderen. 

Daar zijn velen het niet mee eens. Heel veel mensen hoor ik zeggen dat we over twee jaar wel weer 

‘normaal’ gaan doen. Maar wat is normaal? 

Ook voor de corona-crisis was er sprake van sterke oververhitting van onze wereld. Alles moest 

sneller. Zonder groei kon niet. Alleen maar meer, meer, meer. De wereld kan dat niet aan en wij 

kunnen het niet meer aan omdat we op die wereld leven. Gezamenlijk met vele anderen. De koers moet 

verlegd worden. Door corona worden we ons mogelijk meer bewust om een nieuwe weg in de slaan. 

Het is geweldig mooi om te zien dat veel mensen al nieuwe wegen hebben gevonden en vindingrijk 

met deze crisis omgaan. Want we zijn nog niet aan het einde van de Grote Veranderingen die corona 

ons heeft gebracht en gaat brengen. Wellicht dat deze coronacrisis zo hevig wordt dat we wel zullen 

moeten aanpassen. Niemand weet het precies, voorspellingen genoeg, maar die mensen die zeggen 

dat alles weer gauw “normaal” wordt, zou ik maar niet te veel vertrouwen. 

Nu we de vakantiemaanden ingaan zou ik iedereen willen toewensen: blijf gezond, let op elkaar, wees 

inventief, blijf blij! 

 

Voortgang blauwe zone Buitenkaag 

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

Nadat begin dit jaar bewoners van Buitenkaag in meerderheid voor het invoeren van een blauwe zone 

hadden gestemd, kon de gemeente aan het werk. Volgens gebiedsmanager Peter de Waard heeft het 

daaropvolgende formele proces door de corona-crisis niet noemenswaardig vertraging opgelopen. Dit 

resulteerde erin dat het college van B&W op 14 mei jl. (voor de liefhebber Gemeente Haarlemmermeer 

- instellen parkeerschijfzone - Buitenkaag) een verkeersbesluit heeft gepubliceerd, oftewel ‘een 

voornemen tot het treffen van verkeersmaatregelen’. Dit besluit zal tot 4 weken na publicatiedatum ter 

inzage liggen. We gaan ervan uit dat dit niet veel meer is dan een formaliteit, maar moeten er altijd 

rekening mee houden dat er nog hobbels in de weg kunnen ontstaan. Concreet: er is vooruitgang! 

Ook wat betreft het toekomstige parkeren van medewerkers van Van Lent is voortgang geboekt. Er 

heeft, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeente, uitvoerig overleg plaatsgevonden 

tussen de firma Van Lent en de heer Spaargaren over een terrein tussen de kassen aan de rand van 

Buitenkaag. Partijen zijn op hoofdlijnen voldoende tot elkaar gekomen en zijn al enige tijd bezig om 

specifieke aspecten uit te werken en overleg te voeren met bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap en 

mogelijke andere organisaties die hun zegje moeten doen. Ook hier: er is vooruitgang! 

De vorige keer schatte ik dat de realisatie in juli dit jaar zou plaatsvinden. In het licht van corona-

onzekerheden zou het mij niet verbazen als daar toch een (lichte) vertraging optreedt. De Parkeergroep 

Buitenkaag zal ook de komende maanden een vinger aan de pols houden wat betreft de voortgang. Zo 

nodig (en zo mogelijk) zullen we daarover nader berichten. Ik heb de gemeente al wel geattendeerd op 

het feit dat Van Lent in tweeploegendienst werkt en dat de tijden van de blauwe zone daaraan moeten 

aangepast. 

mailto:bart.heinrichs@gmail.com
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__zoek.officielebekendmakingen.nl_stcrt-2D2020-2D27090.html&d=DwMGaQ&c=uSEuY5DFUpK1tHJgduTViA&r=rBrLaxKelGNf4YgVHkzm0Xf0oc734hViiUiv-stcGWc&m=ZF0riaaABOP3zaW-tihSAbum-6ZBIoBJQ6cgX7UApyo&s=H90Nyt8uKG8tCJU_cwRq8IzR_cUXL-UPRm-e4gMrcJc&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__zoek.officielebekendmakingen.nl_stcrt-2D2020-2D27090.html&d=DwMGaQ&c=uSEuY5DFUpK1tHJgduTViA&r=rBrLaxKelGNf4YgVHkzm0Xf0oc734hViiUiv-stcGWc&m=ZF0riaaABOP3zaW-tihSAbum-6ZBIoBJQ6cgX7UApyo&s=H90Nyt8uKG8tCJU_cwRq8IzR_cUXL-UPRm-e4gMrcJc&e=
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Papiercontainer verdwijnt 

Door: Wim de Man 

Per 1 juli verdwijnt de papiercontainer definitief, die staat op het parkeerterrein achter Matt’s 

(voormalig Kaagzicht). Wij verzoeken U, zodra er geen container meer staat, op die plaats geen oud 

papier of karton meer te deponeren. Mocht U dat wel doen dan wordt dit door de gemeente gezien als 

een milieudelict. De gemeente Kaag en Braassem beraadt zich nog op welke wijze zij dit in de 

toekomst voor de inwoners van Kaag oplossen. Bewoners van Buitenkaag kunnen hun papier in de 

container van de gemeente deponeren en bedrijven worden geacht zelf een container te huren voor 

hun karton of het naar de milieustraat in Rijsenhout te brengen. 

 

Windturbines en zonnepanelen in gemeente Haarlemmermeer 

Door: Gemeente Haarlemmermeer 
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Vanuit de Stal 

Door: Ria Stolk 

De Kaag in oorlogstijd 

75 jaar vrijheid: Een terugblik op de oorlogsjaren in Kaag en Buitenkaag 

Opnieuw is er een eigen uitgave van Boekwinkel Het Kruispunt in Hoofddorp. Dit 

keer gaat het om een prachtig boek dat de titel draagt: De Kaag in oorlogstijd. 

 

In dit boek gaat de auteur Jan Biemond in op de belangrijkste gebeurtenissen op en rond Kaageiland 

gedurende de Tweede Wereldoorlog en plaatst deze lokale gebeurtenissen in een bredere context. 

Door zijn ligging is Kaageiland, maar ook Buitenkaag, een vrijplaats voor onderduikers. Daarnaast zijn 

de Kagerplassen, zeker in de beginjaren van de oorlog, een geliefd domein voor waterrecreatie, ook 

voor de bezettingsmacht.  

Hoewel de Kaag nooit een opvallende plaats zal krijgen in de geschiedschrijving van de Tweede 

Wereldoorlog, raakt het samen met Buitenkaag gaandeweg betrokken bij de oorlogsvoering. Dat komt 

door bombardementen, vliegtuigcrashes, razzia’s en door de aanwezigheid van wel zeer bijzondere 

gasten.  

In het boek vertelt Jan over een aantal belangrijke strategische doelen voor zowel de Duitsers als de 

geallieerden, zoals de Ringdijk rond de Haarlemmermeer, de Kaagbrug en het gemaal De Leeghwater. 

Hij schrijft over de inspanningen van het verzet, soms met tragische gevolgen 

(Haarlemmermeerdrama), en de spannende momenten rond de bevrijding.  

Het boek eindigt met een oproep de vrijheid door te geven aan volgende generaties. 

De auteur heeft voor dit boek, naast veel bronnen, ook gebruik gemaakt van de verhalen van zijn 

familie. Het mooie daarvan is, dat de boerderij ‘Dank en Hoop’, waar zijn schoonfamilie woonde, nu de 

Stal op de Kaag is. 

Wij van De Stal, zijn trots op deze uitgave. Het boek is echt mooi geworden en zal een aanwinst zijn in 

menig boekenkast, maar meer nog een boek waarmee het kleine oorlogsverhaal van de Kaag 

doorgegeven kan worden aan nieuwe generaties. 
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Over de auteur:  

Jan Biemond was als hoogleraar jarenlang verbonden aan de TU Delft, met als vakgebied de Digitale 

Media. Na zijn emeritaat in 2011 kreeg hij meer tijd voor zijn hobby’s, o.a. muziek (orgel, piano) en 

geschiedenis. Als geboren en getogen Kager heeft hij zich verdiept in de lokale geschiedenis; hij 

schrijft regelmatig voor Alkmadders, het historische tijdschrift van Kaag en Braassem. Ook bestuurlijke 

zaken houden hem bezig, zo is hij al jaren voorzitter van het bestuur van de Stal op de Kaag.  

Vanaf woensdag 10 juni kan het boekje gekocht worden in De Stal. De Stal is dan open van 10.00- 

12.00 uur. Daarna voorlopig elke woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur in de Stal 

Prijs: 17.50. Graag pinnen! Of met gepast geld betalen. 

Eerder schreef Jan Biemond voor uitgever Het Kruispunt: Het Vissersgeslacht van Nieuwkoop, 2011, 

Een kleine geschiedenis van boerderij ‘Dank en Hoop’, mei 2012, De pastorie op de Kaag, september 

2014 

 

Nieuws vanuit de St. Willibrordus 

Door: Erna van Steen, mede namens het team 

We zijn weer gedeeltelijk open! 

Wat zijn we blij dat we de kinderen weer op school kunnen ontvangen. Ook al ziet het er anders uit dan 

voor de Coronatijd….. Op maandag en donderdag komt de ene helft van de groep op school en op 

dinsdag en vrijdag zien we de andere helft van de groep. Het brengen van de kinderen ziet er ook 

anders uit….. De kinderen gaan zelf over het schoolplein naar de ingang van hun groep. Afscheid 

nemen van de ouders gebeurt bij het schoolhek. Dat is in het begin best wennen, maar wat gaat het 

goed! Alle kinderen weten precies welke ingang ze moeten gebruiken en gaan bij binnenkomst eerst 

handen wassen.  

Handen wassen… dat doen we de hele dag door… Bij binnenkomst… na toiletgebruik… voor het eten… 

na het eten.. We wassen onze handen helemaal stuk. Op school hebben we nu ook 

desinfecteerpompjes hangen. Deze gebruiken de kinderen voor het gebruikmaken van de computer en 

na het samenwerken met een vriend(in).  

Als de kinderen geen les hebben op school, maken ze thuis schoolwerk. Dat gaat ze heel goed af! De 

weektaak wordt keurig gemaakt. Op school krijgen ze instructie, zodat ze precies weten wat ze 

allemaal kunnen doen. Naast het volgen van instructie wordt er ook veel gepraat en krijgen de 

kinderen verschillende energizers tussendoor.  

Hoe de rest van het schooljaar eruit gaat zien, is op het moment van schrijven nog niet bekend. De 

kinderen van groep 7/8 zijn wel heel druk bezig met het instuderen van de musical, maar hoe de 

uitvoering eruit gaat zien, is nog maar de vraag. Het zal helaas niet zo druk bezocht mogen worden als 

normaal het geval is . 

In de volgende Heen en Weer vertellen we u meer over het reilen en zeilen van de St. Willibrordus in 

Coronatijd. 
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Het einde en naweeën van de Tweede Wereldoorlog 

Door: Aad Onderwater 

Na de oorlog moesten veel gezinnen één of meer geliefden missen. Ook waren er soms moeizame 

verhoudingen tussen mensen die zich tot de ‘goeden’ rekenden en hen die volgens de opvattingen van 

‘goeden’, in de oorlog ‘fout’ waren geweest. Dit is geen beschuldiging maar een vaststelling. Perceptie, 

niet bewezen daden, speelde een gevaarlijke rol. Menige dubbelspion werd in een dergelijke situatie uit 

de weg geruimd wegens de activiteiten die als dekmantel dienden voor het kunnen verrichten van het 

voor Nederland waardevolle werk. 

Razzia in Huigsloot, met verregaande gevolgen 

Zo moest de familie Van Schie hun zoon Dirk missen. Op zondag 27 augustus 1944 kwam vader van 

Schie en enkele kinderen uit de H. Joannes Evangelist in Buitenkaag en liepen terug naar Huigsloot 

waar de familie woonde (Restaurant De Hanepoel). De buurtschap genaderd zagen ze een Duitse 

overvalwagen staan waar iemand instapte. Dat vonden ze vreemd, overvalwagens kwamen daar zelden 

of nooit. Bij thuiskomst hoorden ze dat er een razzia was geweest en dat zoon Dirk en met hem ene 

Harm Horstede, een onderduiker uit Balkbrug, waren opgepakt. Ze hadden een oproep ontvangen zich 

te melden voor de zogenoemde Arbeitseinsatz, tewerkstelling in Duitsland, maar hadden zich niet 

gemeld en waren, zoals meer jonge mannen ondergedoken, en verbleven veelal niet op hun 

woonadres. 

Er zaten meerdere onderduikers in Huigsloot en in de nacht van zaterdag op zondag sliepen deze 

jonge mannen in een met strobalen opgebouwde schuilplaats op het land van De Krijger en voelden 

zich daar redelijk veilig. De Duitsers hielden Huigsloot echter in de gaten. Zij bespiedden met een 

verrekijker vanaf de huidige Kaagweg de situatie ter plaatse. Ze zagen een man via een ladder tegen de 

stapel omhoogklimmen en dat leidde direct tot de arrestatie van de onderduikers. Dirk van Schie en 

Harm Horstede werden in de overvalwagen gezet. Moeder van Schie is nog snel naar de overvalwagen 

gelopen. Ze mocht heel kort afscheid nemen van haar zoon. Later zou blijken dat dit voor hen beide 

een afscheid voorgoed zou zijn. De jongens werden via Leiden naar een gevangenis in Rotterdam 

gebracht. 

Van Dirk weten we dat de familie Van Schie een bericht kreeg van de Staatspolitie Rotterdam met onder 

meer het verzoek “ten spoedigste ten burele van de Administratie van het Gevangeniswezen, 

Hoofdbureau van Politie, 4e verdieping, te willen doen toekomen de aan T.C. v. Schie voornoemd 

uitgereikte distributiebescheiden, te weten: 2e stamkaart met inlegvel; 1 distributiebonkaart der …10E 

… periode; 1 tabaks- of versnaperingskaart; 1 groentekaart---- waarvan de tot op ______heden____ 

geldig verklaarde bonnen niet behoeven te worden ingeleverd.”  

Vader Piet van Schie en zijn zoon Frans reisden naar Rotterdam om er spullen voor Dirk in te leveren. 

Toen ze in het bureau aangekomen waren, naar de vierde verdieping liepen, kwamen ze plots Dirk 

tegen die onder bewaking naar een verhoorkamer werd gebracht. Pa Piet en zoon Frans hebben nog 

even met Dirk kunnen praten.  

Gedateerd 1 september 1944 werd bericht gestuurd dat Dirk per 29 augustus 1944 was overgebracht 

naar het Polizeiliches Durchgangslager, Appelweg, Amersfoort. Gedateerd 13 september 1944 werd 

schriftelijk gemeld dat Dirk naar Duitsland was afgevoerd (Neuengamme bij Hamburg). Dirk is op 

29 november 1944 overleden. Hij werd slechts 19 jaar en Harm, die met Dirk tijdens de razzia werd 

opgepakt, overleed op 21-jarige leeftijd. De diepe sporen die het vorenstaande heeft achtergelaten in 

Huigsloot en in het bijzonder bij de familie Van Schie zijn nooit uitgewist. 

Naschrift.  

Voor meer informatie over wat Dirk overkwam en de nasleep verwijs ik graag naar het boek “Lief & 

Leed rond de Hanepoel” van de hand van Conny van Schie, dochter van Nel en de hiervoor geduide 

Frans van Schie. De ondertitel luidt: Een kroniek van de familie Van Schie. Aanbevelenswaard. 

Bij de totstandkoming van dit stukje geschiedenis heb ik gebruik gemaakt van persoonlijke notities van 

Anton Zekveld en voor details raadpleegde ik, met Conny’s instemming, haar prachtige boek.  
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De tegenstelling Verzet – NSB 

De oorlog liet na 5 mei 1945 ook nog andere sporen na. Uit de oorlogstijd stammende tegengestelde 

belangen en daarmee verbonden keuzes, waren niet vergeten en zeker niet vergeven. Zo was daar het 

noodlottige ongeval van Pater Lodewijk Bleys. Deze pater was zeer actief in het verzet in Limburg. Maar 

hij was ook een vrolijk ingestelde levensgenieter, die graag dikke sigaren rookte, wat in die dagen 

zeker geen besmette bezigheid was. In de oorlog werd de pater in augustus 1944 door de regering in 

ballingschap gevraagd naar Londen te komen om de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers 

in kaart te brengen, waar men in Londen geen enkel zicht op had. Hij rapporteerde dat de L.O. 

onmisbaar was en zeer goed werk deed. Ook uitte hij in zijn rapportage kritiek op andere 

verzetsorganisaties en dat was tegen het zere been van de ministersploeg in Londen. Koningin 

Wilhelmina en Prins Bernhard waren echter zeer gecharmeerd van hem en nodigden hem uit voor hen 

te komen werken: hij werd enige tijd aalmoezenier van Prins Bernhard. In die hoedanigheid 

constateerde hij hoe lamlendig veel leden van het Londense kabinet waren. 

De pater keerde terug naar Nederland en na de oorlog woonde hij op 11 augustus 1945 in de Witte 

Kerk in Nieuw-Vennep de Nationale Herdenking bij. Daar werden de omgekomen verzetsstrijders 

herdacht en pater Bleys sprak daar over de achtergronden van het verzet. [Op pagina 3 van het 

programma staan onderaan de drie in Abbenes gefusilleerde jonge mannen (nummer 10, 11 en 12) zie 

onderaan de pagina.] Slechts drie dagen na zijn lezing in Nieuw-Vennep rijdt pater Lodewijk Bleys 

terug van een soortgelijke lezing in Gorkum. Zijn jeep slaat over de kop en rolt van de dijk af, waarop 

hij rijdt. Korte tijd later overlijdt hij aan zijn verwondingen. Op de plek van het ongeluk staat een 

bermmonumentje.  

Omdat het een eenzijdig ongeval betrof waarbij geen andere auto’s of obstakels een rol speelden, werd 

de auto onderzocht. Geconcludeerd werd dat deze hoogstwaarschijnlijk gesaboteerd werd; vastgesteld 

werd namelijk, dat een voorwiel was losgelopen, wat opmerkelijk is, want niet normaal. Opmerkelijk 

detail: de auto was in onderhoud bij een garage in Utrecht waar voorwaardelijk vrijgelaten NSB’ers 

werkten. Voor mensen uit het verzet een bijna bewijs van sabotage. De formele lezing van 

overheidszijde luidde: “Omdat slijtage of slecht onderhoud niet volledig kan worden uitgesloten is 

verder onderzoek naar sabotage gestopt.” Het zal duidelijk zijn dat het verzet daar anders over dacht. 

Voor hen was een man, die zich in de oorlog zeer verdienstelijk had gemaakt, verongelukt in bevrijd 

Nederland, waarbij sabotage door NSB’ers niet onwaarschijnlijk werd geacht. Dat er door leden van het 

verzet geen – illegale -actie werd ondernomen tegen verdachten, is waarschijnlijk te danken aan de 

zwakte van het bijna bewijs, geen eenduidig zicht op de mogelijke dader én het herstel van de 

rechtstaat Nederland. Daar hoort eigen rechter spelen niet bij, en is zeker geen rol weggelegd voor een 

beul die zijn beroep uitoefent zonder een doorwrochte rechterlijke uitspraak. 

 

Samen Uit Samen Thuis Festiviral 

Door: Cas van Brussel 

Digitaal dorpsplein, online cultuurpodium, virtueel veilinghuis, www-workshop, cybercafé en (in je 

eigen) schuurfeest: het Festiviral is het allemaal, en nog veel meer!  

Van 26 juni tot en met 28 juni staat de gemeente Kaag en Braassem ouderwets op z’n kop. Toch zal 

het stil zijn op straat, want het feestgedruis vindt plaats achter gesloten deuren. Jouw deuren! Je kunt 

namelijk lekker thuisblijven en er toch helemaal bij zijn. Via www.festiviral.nl krijg je toegang tot alle 

hoeken en gaten van het online terrein. Pak het blokkenschema erbij, en kies liveoptredens die je wilt 

zien of doe mee met allerlei interactieve activiteiten. Even bijkomen? In het cybercafé kun je facetimen 

met een koud glas (zelf regelen) en ouwehoeren met andere festivalgangers. Ook buiten festivaluren 

bieden we lokale ondernemers, artiesten, scholen en verenigingen een platform voor verbinding en 

creativiteit. Zo gaan we bijvoorbeeld op zoek naar scholen die hun musical willen livestreamen, chefs 

die een kookcursus kunnen geven of ondernemers met interessante ideeën. Wie een eigen idee heeft 

kan dat insturen via www.festiviral.nl.  

VOOR VERDERE PERSINFORMATIE: Cas van Brussel: 06-30666071, cas@doorgedraaid.com, Facebook 

link: https://www.facebook.com/samenuitsamenthuisfestiviral 

  

https://www.facebook.com/samenuitsamenthuisfesti
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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 sites: 

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

en http://www.sts-kgm.nl/ 

De STS-KGM in transitie, einde STS-KGM selectie (bron: STS-KGM, bewerkt) 

Na de ongeëvenaarde successen van de rijders, waarvan er 5 rijders een stap hoger gaan maken en 

trainers die stoppen, houdt de selectie helaas, maar onvermijdelijk op te bestaan. 

Het waren twee mooie jaren vol plezier en geweldige prestaties. In de nieuwsbrief vonden jullie een 

woord van de grote vormgever van de selectie, Martin Hersman, dat hij na 8 jaar als trainer bij STS, 

graag als vader langs de kant wil staan. En een noot van trainer Michel, die na 10 jaar alle ziel en 

zaligheid in de club te hebben gestoken, ook een stap terug gaat doen. 

Trainers Michel, Richard, Martin, Jordi, Jan en Olaf en Jeff en Britt; ontzettend bedankt voor jullie 

tomeloze inzet. En niet te vergeten onze mentoren Stan en Jelle. Deze mannen hebben met name Ward 

en Pien vaak op sleeptouw genomen en als “haas” gefungeerd. Zonder jullie allemaal hadden de 

schaatsers nooit deze prestaties neergezet! Want waar is een vereniging zonder jullie als vrijwilligers? 

We kijken terug op een prachtige tijd. We zijn trots! 

Er blijft een serieuze wedstrijdgroep bestaat bij de club, dus we verwachten mooie resultaten 

aankomend seizoen... Schaatsers; alle succes en plezier met jullie schaatsloopbaan in welk team dan 

ook. Eens een STS-KGM’er, altijd een STS-KGM’er! #clubliefde 

Zoals bekend moest de slotavond, voorzien voor 3 april, vervallen. Voor de slotavond is voorlopig geen 

datum gekozen. Het voornemen is deze te combineren met de openingsbarbecue voor het nieuwe 

seizoen, die voorlopig gepland is voor zaterdag 12 september. Iedereen die heeft gepresteerd moet 

daarvoor immers even in de schijnwerpers worden gezet én die avond leent zich tevens uitstekend om 

ook de traditionele bingo te spelen. Dus deze datum, 12 september aanstaande, even in de agenda 

zetten. 

“Gebruik Kagerplassen tbv ijswedstrijden” 

Vorige maand schreef ik onder deze kop over de rechten die onze vereniging jarenlang heeft gekocht 

om bij ijswedstrijden op de Kagerplassen stukken te mogen afzetten en betaalde toegang te 

organiseren. Ik heb daar aanvankelijk bezwaar tegen gemaakt, en na uitleg van een medewerker van 

het Rijksvastgoedbedrijf, het contract opgezegd en gevraagd om tenminste restitutie van de muntjes 

die al betaald waren voor de periode 01 april 2020 tot 31 maart 2021. Vandaag, 26 mei 2020 kreeg ik 

onderstaand antwoord. 

Geachte heer Onderwater,  

Onder verwijzing naar uw mail van 21 april 2020 deel ik u mee dat de overeenkomst van 18 juli 1973, 

thans bekend onder zaaknummer 107004257 met contractnummer 0566.0011.001 geacht wordt te 

zijn geëindigd op 31 maart 2020. Mocht de vergoeding over de periode van 1 april 2020 tot 1 april 

2021 al door u zijn betaald dat wordt dit teruggestort op het bij ons bekende rekeningnummer. 

Ik reken erop u hiermee van dienst te zijn geweest.  

Met vriendelijke groet, Marja Grim, Medewerker Verhuur 

  

http://www.ijsclubkagermeer.nl/
mailto:secr.kgm@kaag.nl
mailto:info@sts-kgm.nl
http://www.ijsclubsassenheim.nl/sts-kgm/vereniging/algemene-informatie
http://www.sts-kgm.nl/
https://www.facebook.com/hashtag/clubliefde?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAL9qICUDUL4BYxj3NKQWzNVQw0gGGdg4Me46xNoiUVe6ShcYzWypQtjfPkg3tBSfo3X_R8WgONVCvLlwC9DhhsGOWj-MHMHDVHz7_XWTqrBmLtLHMHamNXP18mGrIDg1bfdkAfXpbMy5UkKJ3uIJ3Tks0h7btaVjKVLEu4cv7DF8ux18zKGPk49NEmuRhSfspQ7D9C1YEKiHK-haI_xJxfdbHlPjmoFnZiyhH-VbfT0Lk4Y0yuFerrl40FmrXgKcr2tTHw6WcdocvvxmRz2IabfvDrZjzi0n4fnP2L1A1D70d03nPXKogwQAXURqx7c0PPIjzsDVU6Zy6oRobdhY8e5fvWBtOh4NoFWtnTr5o&__tn__=%2ANK-R
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Daarmee zijn we niet ontevreden, we krijgen onze €55,- terug, maar teruggave over een aantal jaren 

dat we de leges betaalde en van de rechten geen gebruik konden maken, is de volgende stap. Ik hoop 

dat de druk van de zijde van de KNSB in het algemeen en de afdeling Toerschaatsen in het bijzonder 

ons verder helpt. Ik heb eerder in de correspondentie aangegeven dat wij hard water, dus veilig ijs 

nodig hebben om het recht te gebruiken, maar ik besef dat die ‘leveringsplicht’ helaas niet heeft 

bestaan. Het recht kregen we en we gebruikten het niet … Maar “niet geschoten is altijd mis”, dus ik ga 

ervoor. 

Club contributie KGM 

De leden/begunstigers worden op korte termijn/zijn benaderd i.v.m. de contributie. We hopen dat u 

gebruik wilt maken van de aangeboden automatische, jaarlijkse incasso; de afschrijvingen vinden dan 

plaats in november. 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  

De Covid-19 maatregelen adviseren ons zoveel mogelijk contactloos zaken te doen en we hopen dat u 

dat ook in onze situatie wilt doen. Bij voorbaat dank. 

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

Gebruik je hersens én bescherm ze met een helm.  

 

Lezen: Kinderen van Kaageiland 

Door: Glynis Breman, een fanatieke lezer 

Ik heb in één ruk het boek van Kristine Groenhart gelezen, getiteld Kinderen van Kaageiland met 

ondertitel: Afscheid van het grote gezin. Rond 1670 arriveerden de eerste Loogmannen op het eiland 

De Kaag. Het boek volgt de geschiedenis van de familie Loogman tot op heden. Nu woont er nog maar 

één Loogman op de Kaag in het ouderlijk huis, Het Witte Huis, gebouwd in 1879 en woont er op de 

Buitenkaag nog een neefje van hem op de Huigsloterdijk. In Het Witte Huis woonden vader, moeder en 

13 kinderen. Oorspronkelijk was het, naast woonhuis, van 1923 tot 1992 een kruidenierswinkel. 

 

In het boek worden veel voor mij bekende Kagers genoemd, maar ook de wetenswaardigheden over de 

eerste en tweede wereldoorlog, over het droogleggen van de Haarlemmermeer en het uitgraven van de 

Ringvaart. Bovendien geeft het ook in inkijkje in het reilen en zeilen van het leven op de Kaag. In de 

Heen en Weer staan ook vaak verhalen over de Kaag, maar in dit boek is het gekoppeld aan een 

familiegeschiedenis en dat maakt het wel weer levendiger. 

Een aanrader! Ik heb het boek in Sassenheim bij boekhandel Wagner gekocht. 

 

Gezondheid vóór alles. 

Door: Jannette de Ruiter 

Zoals u wel gemerkt heeft (niemand is er aan de deur geweest om te vragen of u meegaat), gaat ook de 

senioren-uitgaansdag dit jaar niet door. Heel erg jammer, maar we zitten allemaal in de kwetsbare 

groep wat het coronavirus betreft. 

Wij hadden graag deze dag voor de 83ste keer met jullie willen vieren, maar dit jaar is er helaas niet 

veel te vieren! We kunnen alleen maar uitkijken naar volgend jaar. 

Wat voorop staat is de gezondheid van ons allemaal en hopelijk zien we elkaar volgend jaar op 8 juni 

2021. 

Veel liefs en gezondheid toegewenst, 

Organisatie Senioren uitgaansdag Abbenes- Kaag-Buitenkaag 

  

mailto:aad.onderwater@kaag.nl
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Kaagfit 

Door: Marleen Metzlar 

 

 

Helaas worden er de komende maand geen bijeenkomsten voor 55-plussers georganiseerd.  

 

Wat beleeft de Mol 

 

Ik moet eerst even wat rechtzetten. Na mijn laatste column kreeg ik een mailtje van de boer. Met 

telefoonnummer. Als ik weer melk wilde kon ik gewoon even bellen. Ik kan verklappen dat ik daar 

inmiddels meerdere keren dankbaar gebruik van heb gemaakt en er in mijn koelkast geen andere melk 

meer komt dan de verse melk van de boer… 

Verder heb ik privé best wel wat dingen meegemaakt waarbij ik blij ben dat ik op een eiland woon. Een 

eiland met een pontje waar stuk voor stuk best wel vriendelijke mannen op staan. Ja, de ene lacht meer 

dan de ander en de ene zwaait harder dan de andere, maar ze zijn wel goeie poortwachters en brengen 

de juiste mensen van en naar de overkant.  

Elke keer als ik terug moet, omdat er een tegemoetkomende auto aankomt denk ik, ach weer even 

oefenen met achteruitrijden. Soms gaat het iets makkelijker dan de andere keer, maar daarvoor het is 

het ook een oefening. Daarentegen ook het genot, als de tegemoetkomende auto achteruitrijdt. Het 

bedankje dat je dan geeft aan de andere bestuurder, een vingertje is al genoeg om te laten weten dat 

je ‘dank je wel’ zegt. En soms krijg je een vinger terug (nee niet de middelste) of een duimpje. Ik 

glimlach altijd bij zo’n klein gebaar. Ik hoop dat mijn glimlach weer doorgegeven wordt aan de 

volgende, zodat we hier op Kaag allemaal met een glimlach kunnen rondlopen. Zullen we dat 

proberen? 

In de tijd dat Corona zijn kop opstak, heb ik ook verschijnselen gehad. Ik moet zeggen dat ik erg blij 

was op dit eiland te mogen wonen. Het is ideaal. Als je een rondje wil lopen kan dat, maar dit deed dat 

dan wel na 22.00 uur, dan kwam ik hooguit 1 iemand tegen in het rondje van mijn huis naar de pont 

en weer terug. In de stad zou ik dit niet zo snel doen, toch een bepaalde angst dat er wat gebeurt 

onderweg. Hier is dat niet zo en kun je rustig tot 1 uur ’s nachts op een bankje blijven zitten zonder 

lastig gevallen te worden. Zalig gewoon, de beste manier om weer even bij te komen.  

Ook nadat mijn verschijnselen voorbij waren (en ik 2 weken verder was) bleef ik nog steeds een rondje 

lopen. Op een van mijn rondjes liep ik langs onze Italiaan. Hij had iemand op bezoek op zijn 

buitenbank en had een gezellig vuurtje aan. Of ik er even bij kwam zitten. Nou, ja, doe eens gek, er 

was genoeg ruimte om op afstand van elkaar af te zitten. Werken hoefde ik toch niet de volgende dag. 

Uiteindelijk ben ik rond half 2 weer naar huis gegaan. We hebben al die tijd bij het vuur gezeten. De 

leukste manier om mensen te ontmoeten. We hebben het echt over van alles gehad. En ik kan 

terugkijken op een leuke avond.  

Ik kom oorspronkelijk uit Leiden. Hier was ik lid van de Facebookgroep ‘Je bent Leienaar als…’. Ik 

genoot hier altijd zo enorm van de foto’s, de weetjes en alles omtrent Leiden, dat het me een leuk idee 

leek om deze ook te maken van ons Kagenaars, Kagenezen of hoe we dan ook het.  

Ik heb hiervoor 2 Facebookgroepen aangemaakt: ‘Je bent Binnenkager als…’ (voor de mensen van 

Kaag) en ‘Je bent Buitenkager als…’ (voor de mensen van Buitenkaag). Het leek mij handig om deze 2 

gescheiden te houden. Maar op beide groepen heb ik een poll aangemaakt waarbij de leden kunnen 

aangeven wat ze willen, of ze apart blijven of samengevoegd wordt. We krijgen immers ook allemaal de 

Heen en Weer. Ik hoop dat jullie ook lid willen worden en mooie foto’s willen delen. 

Als er nog dingen zijn die ik moet weten, meegemaakt moet hebben of iets anders? Mail me dan via 

kaagsemol@hotmail.com 
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Dankbetuiging 

 

Lieve buren, beste gemeenteleden, 

Op vrijdag 15 mei jl. hebben wij afscheid moeten nemen van onze geweldige lieve en zorgzame 

moeder, oma en echtgenote, Janny Wols. 

Vooraf aan deze dag, hebben wij bij de bewoners van de Leidsemeerstraat, Huigsloterdijk en pont een 

schriftelijke aanvraag in de bus gedaan met het verzoek de vlag voor mama, tijdens de rit naar haar 

laatste rustplaats, ‘halfstok’ te hangen. Ik moet u zeggen, dat wij blij verrast waren. Wij hebben meer 

vlaggen zien hangen dan met Koningsdag.... 

Dit geeft voor ons aan hoeveel waardering u had voor onze moeder. Prachtig om te zien hoe het 

medeleven in het dorp met elkaar wordt gedeeld. 

Via deze weg willen wij u dan ook hartelijk danken voor dit mooie gebaar voor onze moeder Janny 

Wols. Tijdens deze rit, hebben een groot aantal mensen mama vanaf de stoep nog een warme groet 

toegedragen. Als gezin hebben wij veel kracht kunnen putten uit uw steun op welke wijze u dit dan 

ook hebt gegeven en gedaan. 

Het verlies van mama is en blijft erg groot. 

Maar in herinnering nemen wij haar doorzettingsvermogen, haar positieve kijk op het leven, haar gulle 

lach en nog veel meer, mee als een geweldige herinnering aan deze fantastisch lieve vrouw; onze 

moeder, oma en liefdevolle echtgenote. 

Mama blijft voor altijd in ons hart! 

Met vriendelijke groet, 

Robert en René Wols 

 

 

Schippertjes 

Marinus Heijnes  

Wij hebben voor de echte Heijnes liefhebber enkele 

schitterende groot-formaat boeken beschikbaar 

waarin ongeveer 150 schilderijen staan afgebeeld. 

Het boek is met luxe omslag en bevat 96 pagina’s 

30x30 cm. Ze zijn gedrukt als fotoboek. 

De oplage is zeer beperkt, dus als je belangstelling 

hebt moet je er snel bij zijn. De prijs is € 39,95 

plus verzendkosten. 

Heb je belangstelling, stuur dan een bericht naar 

gert@marinusheijnes.nl 

Gratis af te halen 

Optimist, kleur blauw, naam Krabbetje, enigszins 

op leeftijd (helaas wel zonder roer en zwaard). 

Voor degene die het eerst belt op 06-46056111 

gratis af te halen op Margrietlaan 10, Kaag. 

Gezocht vakantie-oproepkrachten 

Wij zijn op zoek naar vakantie-oproepkrachten om 

te helpen met het afrekenen op de pont in de vakantieperiode. Jongens en meisjes vanaf 15 jaar, die 

interesse hebben om lekker in de buitenlucht op de pont te werken, kunnen zich aanmelden bij Aand 

van der Veer of bellen met 0252-545890. 

  

 

• 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:gert@marinusheijnes.nl
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Kaag pakt de hoofdrol in twee boeken 

Door: Joris Koek 

Deze periode verschijnen er twee boeken waar Kaag een prominente rol in heeft. 

In Kinderen van Kaageiland beschrijft Kristine Groenhart een 

nostalgische familiegeschiedenis over het leven van een groot 

katholiek gezin op een klein Zuid-Hollands eiland. 

Rond 1670 arriveerden de eerste Loogmannen op het eiland De 

Kaag om er te werken en een gezin te stichten, een kleine 

tweehonderd jaar voor de Haarlemmermeerpolder werd 

drooggelegd. Generatie na generatie bleef op het eiland wonen 

en probeerde onder moeilijke omstandigheden het hoofd 

letterlijk en figuurlijk boven water te houden. Het waren 

landbouwers, melkveehouders en kruideniers. Anno 2020 leeft 

er nog één nazaat van deze grote familie in het ouderlijk huis en 

in de voormalige kruidenierswinkel, Het Witte Huis op De Kaag. 

Hoe wist de familie hier al die eeuwen te overleven en waarom 

trokken de leden van de laatste vooroorlogse generatie weg van 

het eiland? 

Kristine Groenhart sprak met de overgebleven familieleden, 

dook in archieven, wandelde en stapte op de fiets.  

Ze observeerde, las dagboeken, verzamelde verhalen en schreef 

een familiekroniek over een groot gezin zoals je dat bijna niet 

meer tegenkomt. Tijdens haar onderzoek stuitte ze op een familiegeheim dat een groot effect bleek te 

hebben op haar eigen gezin 

Kinderen van Kaageiland (€ 20,99) is verkrijgbaar bij Boekhandel Veenerick in Roelofarendsveen en is 

natuurlijk ook te bestellen via www.veenerick.nl. 

 
Daarnaast verschijnt 10 juni het boek De Kaag in Oorlogstijd van Jan Biemond. Hierbij het artikel wat 

het Leidsch Dagblad op 4 mei aan het boek weidde. 

Het einde van de oorlog, waar ook op Kaageiland reikhalzend naar wordt uitgezien, zorgt voor 

’ongewone druktes’ bij de plaatselijke bakkerij van Van Zwieten (later Van Asselt). Want daar is nog 

elektriciteit en kan dus naar Radio Oranje worden geluisterd. Meldt Jan Biemond in zijn pas verschenen 

boek ’De Kaag in oorlogstijd’, waarvan hier een voorproefje. 

’De geest is uit de fles’ wanneer op 4 mei wordt gemeld dat de volgende dag de vrede ingaat. ’Die 

vijfde gaan mensen de straat op, loopt men bij elkaar binnen en neemt men een borrel in ’t Kompas bij 

Dirk van Nieuwkoop. De verzetsmensen op de Kaag - met oranje-blauwe armbanden - laten zich voor 

het eerst in het openbaar zien, zo’n man of tien.’ 

Deze Binnenlandse Strijdkrachten (BS) willen gemaal de Leeghwater ’bevrijden’, waar zulke kat-en-

muisspelletjes om waren gespeeld. Toen de bezetters flinke hoeveelheden springstoffen plaatsten, liet 

het verzet zandschepen aanrukken om gaten in de dijk rond de Haarlemmermeerpolder ’dicht te 

varen’. 

De bij het gemaal gestationeerde Oostenrijkers gaan gewillig mee naar de jeugdherberg, het 

hoofdkwartier van de BS, waarna de driekleur wordt gehesen. Heel anders loopt het bij de Kaagbrug. 

De drie bezetters daar weigeren zich over te geven, dreigen een naastgelegen boerderij op te blazen en 

laten assistentie overkomen uit Noordwijkerhout. 

’De verzetsmensen moeten hierop hun wapens inleveren en mogen blij zijn dat ze het er levend 

afbrengen. De Kaag raakt in paniek, de vlaggen worden weer binnengehaald en somberheid is troef. 

Pas op 7 mei geven de Duitsers zich formeel over, waarna de verzetsmensen hun wapens terugkrijgen, 

heel officieel. Dan toch eindelijk een uitbundige optocht en een zee aan vlaggen.’ 

 

De Kaag in oorlogstijd  (€ 17,50) is vanaf 10 juni verkrijgbaar bij De Stal op de Kaag en bij Boekhandel 

Veenerick in Roelofarendsveen. Omdat het een lokale uitgave betreft, is het boek niet online 

verkrijgbaar. 

http://www.veenerick.nl/
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Verjaardag Lex van Rijn 

Door: Wendy Kouwenhoven 

 
Lex van Rijn, oprichter van zeilschool De Kaag, is 90 jaar geworden. Afgelopen zaterdagmiddag 

hebben we met een hoop eiland bewoners, vrienden en oud instructeurs hem ode gebracht middels 

een varend defilé. Een muziekbootje bracht gezelligheid met muziek en we hebben geproost op Lex 

vanaf de boten. Na de toast heeft Lex en zijn kleinzoon Ward de waterski’s aangetrokken en zijn ze 

met z’n tweeën gaan waterskiën in het midden van alle vrienden en gasten. 
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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) 
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