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Van uw redactie 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

 

Na onze zomerstop in juli en augustus, geven wij weer de aftrap van de 49e jaargang van het Heen & 

Weer. In meerdere opzichten is het een nieuwe start. Na het uitbreken van de COVID-19-crisis gingen 

wij vanaf maart over op een noodscenario. De redactie overlegde alleen nog per mail en het vergaren 

werd op een alternatieve manier geregeld. Gelukkig durfden de bezorgers het aan om ons dorpsblad 

nog overal rond te brengen. Zo konden wij de laatste maanden voor de zomer toch het Heen & Weer bij 

iedereen in de bus krijgen. Want alleen digitaal verschijnen, zoals ons werd voorgesteld, en het Heen & 

Weer per e-mail verspreiden bleek geen optie. Ondanks herhaalde oproepen hebben wij tot nu toe 

slechts een dertigtal e-mailadressen ontvangen. Aangezien er elke maand circa 550 exemplaren 

worden verspreid, is er nog een lange weg te gaan voordat wij dus uitsluitend digitaal kunnen gaan. 

Zowel redactievergaderingen als vergaarsessies zijn naast nuttige ook altijd aangename, sociale 

gebeurtenissen. Tijdens de zomer hebben wij dus nagedacht en overlegd hoe wij deze weer veilig 

konden uitvoeren. Voor de redactievergaderingen mogen wij nu gebruikmaken van Kerckwijck bij de 

Protestantse kerk (waarvoor dank!), waar wij – weliswaar op ruime afstand van elkaar – toch goed 

kunnen overleggen. Het drukken was altijd al een eenmansactie, dus dat was geen probleem. Voor het 

vergaren hebben wij eerst iedereen gevraagd of en hoe wij dit weer veilig zouden kunnen doen. Hennie 

Honcoop heeft hiervoor samen met de andere ‘vergaarders’ een goede oplossing bedacht. Wederom in 

de Ontmoeting, dat wij daarvoor van de SCCK mogen gebruiken. Zo kunnen wij allemaal, met volledig 

enthousiasme, weer van start gaan voor het nieuwe jaar. 

 

Nieuw redactielid gezocht 

Wij beginnen dit jaar met een iets kleinere redactie. Yvonne van Honschoten nam deze zomer afscheid 

en ook Mieke Kool, die ons ondersteunde met advertentieverkoop en ondersteunende taken, is 

gestopt. Wij zijn dus op zoek naar een nieuw redactielid; een enthousiaste persoon (V/M) die zich wil 

bezighouden met advertentieverkoop, administratie en ondersteunende taken. Interesse? Bel of mail 

dan met de redactie. 
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Dank aan onze adverteerders 

Over advertenties gesproken, zonder de bijdragen van adverteerders zou het Heen & Weer niet kunnen 

verschijnen. Want ondanks al het vrijwilligerswerk, moeten kosten van papier, omslagen inkt en 

drukpers wel gedekt worden. Wij zijn onze adverteerders dan ook ontzettend dankbaar! Naast de vele 

bedrijven die ons steunen (in sommige gevallen zelfs al tientallen jaren), mogen wij dit jaar ook een 

aantal nieuwe adverteerders begroeten: Lowietje aan de Kaag, RD Living, Bollenstreek Catering en 

Veenerick, waarbij de laatste voortaan geregeld een boekenrubriek zal verzorgen. Dus als u in Kaag, 

Buitenkaag of de regio toch boodschappen moet doen, uit eten wilt, boot- of schilderspullen nodig 

heeft, een kapper of loodgieter zoekt, uw huis of tuin wilt inrichten, etcetera, etcetera, denk dan ook 

eens aan onze adverteerders. Heen & Weerders kopen bij adverteerders! 

 

Vergeet de goede doelen niet 

Door Corona zijn veel dingen moeilijker geworden, ook collecteren voor goede doelen. In deze Heen & 

Weer twee oproepen om de collecte van het KWF en de Nierstichting te steunen. Daarbij volgen beide 

een andere koers. Waar het KWF vraagt om via de QR-code of link geld over te maken, daar komt de 

Nierstichting vanaf half september wél langs de deur. De laatste biedt eveneens de mogelijkheid geld 

over te maken. Zie de oproepen van de vrijwilligers van beide organisaties op pagina’s 9 en 10. 

 

Wij wensen u een goede september. 

 

 
Bestemmingsplan Kaag 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

 

Op maandag 5 oktober houdt de Gemeente Kaag & Braassem een hoorzitting over het 

Bestemmingsplan Julianalaan 68-70. Aanvang 19.30 uur. Op dit moment zijn nog geen stukken en 

agenda gepubliceerd, maar deze kunt t.z.t. vinden op 

https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/KaagenBraassem onder ‘Hoorzitting Bestemmingsplannen’. De 

zitting wordt digitaal gehouden en kan worden gevolgd via https://ris2.ibabs.eu/KaagenBraassem. 

Hier kunnen ook andere Gemeenteraadsvergaderingen worden gevolgd (en teruggekeken). 

 

 
Dorpsraad Leimuiden opgeheven 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

 

In juni heeft de dorpsraad van Leimuiden besloten zichzelf op te heffen. “Leimuiden, wat heeft dat met 

(Buiten)Kaag te maken?”, denkt u misschien. Allereerst is Leimuiden maar een paar dorpen verder en is 

Leimuiden ook onderdeel van de Gemeente Kaag & Braassem. Ten tweede, en veel belangrijker, is dat 

de Dorpsraad Leimuiden is opgeheven omdat er vanuit het dorp niet voldoende belangstelling meer 

was en bereidheid van mensen om in de dorpsraad plaats te nemen en zich in te zetten voor de eigen 

gemeenschap. Dit is iets wat zomaar ook bij ons kan gebeuren. Immers, onze Dorpsraad zoekt immers 

al tijden versterking met extra leden, Dorpsraadvergaderingen worden matig bezocht, en aandacht 

voor hetgeen de Dorpsraad doet, lijkt tanende. Door de ligging van Kaan en Buitenkaag op het 

grensvlak van twee gemeentes en twee provincies, en ons bescheiden aantal bewoners, is een 

spreekbuis namens ons dubbeldorp naar de (gemeentelijke) instanties echter enorm belangrijk. Nu in 

deze tijd de Dorpsraad misschien nog minder ‘zichtbaar’ is, is het voor iedereen in onze dorpen 

belangrijk om zelf niet het ‘zicht’ op de Dorpsraad te verliezen. 

 

  

https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/KaagenBraassem
https://ris2.ibabs.eu/KaagenBraassem
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Van de Pontraad – Bericht 8 

Door: Renée Smit, namens de pontraad 

In de pontraad hebben zitting Eric Bertu, Jacques Glaudé, Jan van Liempt en Renée Smit 

 

30 augustus 2020 

Het is alweer enige tijd geleden dat u een update van de pontraad heeft ontvangen! Wij krijgen wel eens 

de vraag of de pontraad nog bestaat en of er nog gesprekken worden gevoerd met de gemeente en Swets 

ODV. Op beide vragen kunnen we bevestigend antwoorden. De pontraad bestaat nog steeds en periodiek 

praten we bij met vertegenwoordigers van de gemeente en Swets ODV. Ook is er tijdens deze gesprekken 

een vertegenwoordiger van Royal van Lent aanwezig. In verband met Corona hebben we een aantal weken 

wat minder contact gehad, maar namens de bewoners van de Kaag en Buitenkaag hebben wij op 21 juli 

weer een pontoverleg gehad. Tijdens het gesprek hebben alle aanwezige partijen, ieder vanuit het eigen 

perspectief, de huidige operatie van de pont geëvalueerd.  

Geconcludeerd werd dat de pont goed en veilig vaart. Grote incidenten zijn gelukkig uitgebleven in de 

laatste maanden. We hebben gesproken over de onacceptabele lange wachttijden, die zich voordoen op 

zowel de Kaag als de Buitenkaag. Het soms niet aanwezig zijn van kaartverkopers veroorzaakt lange 

wachttijden. De inzet van kaartverkopers is ook bemoeilijkt door de COVID-19 maatregelen.  Vanuit de 

pontraad hebben we aangedrongen op de aanwezigheid van kaartverkopers op momenten van te 

verwachten drukte zoals in de weekenden en drukke dagen in het seizoen. Swets ODV heeft aangegeven 

dat zij gelukkig een aantal medewerkers gevonden hebben, die ingezet kunnen worden om te helpen 

met het afrekenen. De inzet van deze collega’s gebeurt op basis van weer- en warmteprotocollen (lees: 

weerberichten). De inzet van een kaartverkoper voor de betaling helpt goed. We hebben veel dagen 

gehad waar de inzet van een kaartverkoper resulteerde in geen tot weinig wachttijd. Echter, er zijn ook 

dagen dat er nog steeds hele lange rijen bij de pont staan ondanks de inzet van een kaartverkoper. 

Oorzaken zijn o.a. het enorme aantal recreanten en dagjesmensen, die naar het eiland komen. Steeds 

meer mensen huren een boot, waardoor het nu ook druk is bij de pont op tijden waar het voorheen niet 

heel druk was. Andere oorzaken van wachttijden zijn de pakketdiensten, die af en aan rijden en 

leveranciers van Royal van Lent.  

Een positieve ontwikkeling is het feit dat Jaap Homan weer op de pont vaart. Met zijn ervaring en 

technische kennis vult hij het team Swets ODV goed aan. Welkom terug Jaap.  

Royal van Lent heeft uitgelegd dat leveranciers aangemoedigd worden om buiten de spitsuren naar het 

eiland te komen. Ook wordt er gebruik gemaakt van het depot op de Buitenkaag, waarmee het gebruik 

van de pont ontlast wordt. Om de piekmomenten van grote aantallen medewerkers te reguleren, zet 

Royal van Lent verkeersregelaars in. De verkeersregelaars zorgen ervoor dat er niet meer dan 32 

voetgangers of fietsers de pont opgaan in verband met de COVID-19 richtlijnen. Tijdens deze vakantie 

zijn de verkeersregelaars niet ingezet omdat er minder medewerkers van en naar het eiland kwamen 

maar inmiddels zijn de verkeersregelaars weer gestart. Royal van Lent had eerder al aangeboden om een 

camera te plaatsen, waarop iedereen via het web kan checken of het druk is bij de pont. De eerste 

webcam is inmiddels geplaatst. Dit is een afkijkcamera, die geen beelden bewaart. Een tweede camera 

zal nog geplaatst worden. Deze zal vanaf het huis met het groene dak de straat inkijken richting de 

jachthaven. De camera is te vinden op http:/kaag-pontcam.nl. 

De pontraad heeft er bij Swets ODV op aangedrongen dat het belangrijk is dat er nagedacht gaat worden 

over alternatieve methodieken voor kaartverkoop. Wij hebben gesproken over vooraf betalen via een link 

en het plaatsen van een betaalautomaat. Niet elke oplossing leent zich voor toepassing op onze pont 

maar wij geloven dat de wachttijden verbeterd kunnen worden als er een oplossing komt voor de 

betalingen op de pont, die de vaart zo vreselijk ophouden. Swets ODV heeft toegezegd dat zij zich zullen 

oriënteren op de mogelijkheden.  

De SPK heeft het op zich genomen om met de ondernemers op de Kaag te overleggen over mogelijkheden 

om dagjesmensen te laten carpoolen, vooraf te laten betalen voor de pont of hun auto op het vasteland 

te laten staan. Inspanningen zouden gericht moeten zijn op het verminderen van het aantal auto’s op 

piektijden. Tevens heeft de SPK 10 onderscheidende fietsen kunnen bemachtigen, die behalve voor 
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recreanten ook gebruikt kunnen worden door bezoekers op Kaageiland, pakketbezorgers, mantelzorgers 

etc. Alles met het doel om het aantal auto’s in de Julianalaan en op de pont te doen afnemen.  

Tenslotte, is er gesproken over eventuele mogelijkheden om het vervoer van pakketdiensten te doen 

verminderen door het installeren van een ophaalpunt op bijvoorbeeld de Buitenkaag. Ook is er gesproken 

over de introductie van slottijden voor pakketbezorgers.  

Swets ODV heeft ons laten weten dat er per 1 oktober as. slagbomen op de pont geïnstalleerd zullen 

worden. Deze zullen bediend worden door de schipper en zullen mogelijk voor vertragingen zorgen bij 

de overvaart. De slagbomen zijn een voorschrift van de verzekeraar en dienen de veiligheid. Tevens 

zullen zij automobilisten beletten te vroeg van de pont af te rijden.  

In september is het volgende pontoverleg gepland.  

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Swets ODV via www.veerdienstkaag.nl.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.kaag-buitenkaag.nl / berichten.  

Voor vragen en opmerkingen kunt u ons bereiken via pontraad@kaag-buitenkaag.nl.  

 

Gescheiden inzameling papier en verpakkingen 

 

In de gemeente Kaag en Braassem wordt huisvuil gescheiden ingezameld door Cyclus. 

Op de digitale afvalkalender ziet u wanneer uw huisvuil bij u wordt opgehaald. Zie hiervoor de website 

van Cyclus www.cyclusnv.nl (vul uw postcode in). 

Ook het papier en de plastic verpakkingen, blikjes en drankenkartons (PMD) worden aan huis 

opgehaald. 

PMD: Dit wordt elke week op dinsdag ingezameld, in speciale zakken. U kunt deze ophaalzakken gratis 

afhalen bij het gemeentehuis, de gemeentewerf en diverse supermarkten. Kijk voor het hele overzicht 

op de website van Cyclus. 

Hang de (doorzichtige) zak met PMD op de inzameldag buiten, uiterlijk om 7.30 uur. Zorg dat het niet 

is vervuild met andere soorten afval. Indien de afvalinzamelaar Cyclus dit constateert, wordt het afval 

niet meegenomen. 

Papier: Dit wordt eens in de maand ingezameld, op zaterdag. Zet het oud papier op tijd buiten, want 

dit kan vanaf 7:30 uur opgehaald worden. Het oud papier moet los worden aangeboden; dat betekent 

in een doos of gebundeld. U kunt oud papier dus niet aanbieden in een plastic zak. Zet het oud papier 

op dezelfde plek als waar u het andere afval aanbiedt (restafval, PMD, gft afval). U kunt oud papier ook 

in een papiercontainer gooien; kijk voor het overzicht van papiercontainers en het inzamelschema 

op www.Cyclusnv.nl (vul uw postcode in). 

Met vriendelijke groet, 

Margot Radema 

Regisseur milieu 

T: +31713327272 / 06-25740910 

E: mradema@kaagenbraassem.nl | W: www.kaagenbraassem.nl 
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Kaageiland neemt groots afscheid’ van kok Hans Lucas. ’Niks voor mij joh, al 

die aandacht’ 

Gelezen in het Leidsch Dagblad, geschreven door Paul van der Kooij 

Oud-gasten van eetcafé De 

Twee Wilgen op Kaageiland 

vormden zaterdag een lange 

erehaag voor Hans en Ria 

Lucas. Zo konden de twee de 

hele weg van hun huis naar 

hotel Orion, waar een 

surpriseparty voor ze was 

georganiseerd, voelen hoe ze 

worden gewaardeerd op het 

eiland. 

Maar ook dat een afscheid 

zonder afscheid geen afscheid 

is. Want ja, een 

afscheidsreceptie bleef uit 

toen ze midden in de 

coronatijd hun eetcafé moesten sluiten, omdat er nog maar drie tafeltjes pasten in het kleine zaakje 

waar Lucas voor die tijd met gemak veertig mensen in kon stouwen. 

Het kwam het tot een bijzondere deal met Hotel Orion, dat zonder kok zat voor het eigen restaurant. 

Door het geoliede team-Lucas binnen te halen, had het hotel zich verzekerd van de diensten van een 

kok die vele tientallen jaren de sterren van de hemel heeft gekookt - ook bij restaurant Tante Kee op 

het eiland. En de kok in kwestie kon in de oude barzaal van het hotel wél weer genoeg gasten kwijt. 

Maar toen flink wat meubels van de oude herberg naar de tot restaurant omgebouwde barzaal waren 

gesleept, er een nieuwe naam was en de mail met daghappen voor restaurant ’Uit eten’ klaar stond 

voor verzending, krabbelde een deel van de crew terug. Lucas, die nu juist als voorwaarde had gesteld 

dat iedereen meeging, besloot daarop een punt achter het project te zetten. Nieuwe mensen inwerken 

zag hij op zijn 75ste niet meer zitten. 

Met meubels op twee plekken leek het opnieuw niet het moment voor een afscheidsreceptie en al 

helemaal niet in het pittoreske maar kleine huisje waarin de Twee Wilgen zich jarenlang zo thuis had 

gevoeld. Een surpriseparty in hotel Orion, gevestigd aan dezelfde Julianalaan, kan natuurlijk wel, 

oordeelde hotelier Marleen Metzlar. Zeker wanneer ook de parkeerplaats bij de feestruimte wordt 

getrokken. 

Terwijl de Lucassen deze zaterdag dachten naar de auto van de Metzlars te lopen voor een gezamenlijk 

etentje, was daar eerst de erehaag. Vervolgens werd op de nieuwe manier geproost met een deel van 

de oude drankvoorraad van De Twee Wilgen, de ’huiskamer van de Kaag’. 

Hans Lucas was overdonderd. ,,Da’s helemaal niks voor mij joh, al die aandacht’’, zegt hij. ,,Maar 

natuurlijk vond ik het best leuk. Tuurlijk. Onzin!’’ 

Lucas heeft er bijna vijftig jaar in de horeca opzitten. ,,Ik ben in ’61 begonnen in jazzclub De Bontekoe, 

hier op het eiland, en daarna ben ik in Noordwijk het nachtleven ingedoken. Daar had ik later ook mijn 

eigen restaurant - Hof van Eden - en na Tante Kee ben ik met De Twee Wilgen begonnen. 

Wat hij nu gaat doen, heeft hij ’nog niet helemaal op een rijtje’. Hij was graag doorgegaan in Orion. 

,,Want ik vind koken leuk en ik vind mensen leuk. Nou fiets ik veel, maar dat wil ik ook niet tot mijn 

negentigste doen’’, lacht hij. 
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Glasvezel  

Door: Jaap Homan 

Hierbij enkele foto's die ik genomen heb tijdens de aanleg van de glasvezel op het smalste gedeelte 

van het eiland. 

Wat betreft de hulpdiensten is het goed afgelopen, gelukkig geen calamiteiten op dat moment. 

Op één van de foto's is duidelijk te zien dat de boel niet zomaar aan de kant geschoven kon worden 

om een doorgang te bewerkstelligen. 

Er waren wel twee verkeersregelaars aanwezig die met elkaar in verbinding stonden. 

Voor het archief van Kaag een paar nieuwe plaatjes. 

Via deze link te downloaden: https://photos.app.goo.gl/FgzySNjYGRiA152p6 
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Zo viert vermogend Nederland de Hollandse zomer op De Kaag 

Gelezen in de Quote, geschreven door Abel de Graaff 

Zon, bootjes en alcohol: voor veel mensen met poen de favoriete cocktail. Nu tripjes over de grens 

onmogelijk lijken trekken onze rijken naar binnenlandse badderplekken. ‘Het meeste publiek hier is 

niet patserig, hoor. Wie daarvan houdt gaat nog steeds naar Vinkeveen of Loosdrecht.’ 

Gevierde ondernemers die dobberend onder een blauwe hemel nog voor het middaguur heeft geslagen 

een fles rosé opentrekken. In normale tijden vliegen die naar Saint-Tropez, Ibiza of Marbella om op 

een dergelijke manier de vakanties en weekends door te rollen. Maar het coronavirus houdt ook hen in 

eigen land. Als je gewend bent zelf te bepalen wanneer de dienstdoende piloot moet vertrekken en 

waarheen, is dat best even schakelen.  

Om dat fijne nautische leven niet helemaal te hoeven missen komen veel gefortuneerden nu samen op 

de Nederlandse wateren. ’t Gooi trekt naar Loosdrecht, Amsterdam meert aan in Vinkeveen en 

omgeving Wassenaar komt samen op de Kagerplassen. In de zonnige vakantieweek waarin onze koning 

de tekortkomingen van zijn overgrootmoeder aan het volk adresseerde was het rond Warmond dan ook 

bovengemiddeld druk voor de tijd van het jaar. 

Prinses Amalia 

De Kagerplassen meten een slordige 4 vierkante kilometer en bestaan uit een verzameling eilandjes, 

plassen en sloten. Ze zijn van oudsher vooral geliefd onder zeilfanaten. De regenboogzeilers, steevast 

bestempeld als de godenzonen van de zeilsport, komen al ruim een eeuw samen bij de Koninklijke 

Watersportvereniging De Kaag. Ook onze kroonprinses Amalia heeft hier recent geleerd hoe zij straks 

succesvol De Groene Draeck moet navigeren. Maar qua bezoekers is er wel het nodige veranderd, 

vertelt Håkan Ruis (68), die al dertig jaar in het oudste huis – anno 1648 – van de omgeving woont. ‘Die 

witte zeiltjes hebben veelal plaatsgemaakt voor zwarte sloepjes. Toch is het meeste publiek hier niet 

patserig, hoor. Wie daarvan houdt gaat nog steeds naar Vinkeveen of Loosdrecht.’  

Getatoeëerde sportschoolbewoners met versterkte muziek zien we inderdaad nauwelijks. Maar naast 

de altijd aanwezige zeilers – vaak oud geld – zijn er behoorlijk wat lieden bijgekomen die we 

gemakshalve onder de noemer ‘nieuwe rijken’ scharen. Ook zij hebben de schoonheid van dit stukje 

Hollandse natuur ontdekt. Sterker: heel wat Quote-bekenden bezitten er een vakantie-ark, weet 

vastgoedgigant David Hart (62) ons te melden. ‘Ik vaar er soms met mijn sloep, maar vooral veel 

Hagenezen hebben hier zo’n woonboot.’ 

 

SCHIPPERTJESDAG 

Door: Maarten de Groot, namens het Schippertjesdag comité  

Helaas hebben wij moeten besluiten dat de 71ste editie van deze Kaagse feestdag, dit jaar gepland op 

18 September, niet door kan gaan. De Corona pandemie met de daarbij behorende richtlijnen van het 

RIVM maken het niet mogelijk om het evenement te organiseren en tegelijkertijd de gezondheid en 

veiligheid te waarborgen van alle deelnemers, gasten en organisatie. 

Wij gaan er de komende tijd alles aan doen om de 71ste editie van dit mooie Kaagse traditionele zeil-

festijn in 2021 alsnog te kunnen organiseren. We gaan ook op zoek naar een nieuwe locatie en hebben 

hier nu iets langer de tijd voor.  

Noteer alvast in jullie agenda’s:  

Vrijdag 17 september 2021- 71e editie 

We hopen op jullie begrip voor onze beslissing en hopen ook jullie allemaal weer in 2021 als 

deelnemer en/of toeschouwer te zien. Het belangrijkste wat nu telt is de gezondheid van ons allen!   
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Collecte Nierstichting 

 

Dit jaar zullen de 

vrijwilligers van de 

Nierstichting tussen 13 

en 19 september 

collecteren.  

Er wordt getracht zo 

normaal mogelijk, huis-

aan-huis te collecteren, 

met inachtneming van 

de 1 ½-meter regels. 

 

Bent u niet aanwezig of 

hebt u geen contant 

geld in huis, dan kunt u 

ook veilig doneren via 

de hiernaast afgebeelde 

QR-code of via  

www.nierstichting.nl. 

Hier kunt u ook meer 

lezen over het 

(belangrijke) werk van 

de Nierstichting. 

 

 

 

 

  

http://www.nierstichting.nl/
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Collecte KWF 

 
 

 

Wie heeft belangstelling?  

Door Glynis Breman 

Is er behoefte aan een groep Bewegen voor ouderen? Dat zou gedurende de dag kunnen plaatsvinden. 

Neem aub contact met mij op zodat ik kan kijken hoeveel belangstelling daarvoor is en of het in de 

gymzaal van de lagere school plaats kan vinden.  

Mijn tel. no. Is 0644214424 

 

BBB (Buik, Benen, Billen)  

Door Glynis Breman 

De BBB gaat weer starten en wel op maandag 7 september. Zoals vanouds van 19:30 – 20:30 in de 

gymzaal van de basisschool. Uiteraard houden wij rekening met de richtlijnen van de RIVM.  

De kosten zijn 70 euro voor 36 lessen.  

Je mag altijd 2 keer meedoen om te kijken of het iets voor je is.   
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DEMENTIE HEBBEN IS NIET LEUK. INFORMATIE IS WEL BELANGRIJK. 

 

Nieuws van de werkgroep Dementievriendelijk Kaag en Braassem 

 

Wat wij zo graag hadden willen organiseren kan in verband met covid-19 niet uitgevoerd worden. 

 

• De drukbezochte en gezellige dansmiddag voor mensen met dementie en hun mantelzorgers 

gaat niet door 

• De braderieën en informatiemarkten in heel Kaag en Braassem gaan niet door 

• Het bloemencorso gaat niet door 

• In samenwerking met WIJ-presenteert een theaterproductie over dementie ten tonele brengen 

gaat helaas ook niet door 

Gelukkig konden we wel meedoen aan het Festiviral van Kaag en Braassem met een veel bekeken 

informatief filmpje over hoe om te gaan met dementie volgens de GOED methode. Door zóveel mensen 

tegelijk bekeken dat het Festiviral even down ging. Daarom later nogmaals uitgezonden. 

 

Vorig jaar hebben de groepen 4 en 5 van alle basisscholen in Kaag en Braassem de voorstelling 

“Rimpelsteeltje” over een vergeetachtige oma gezien.  

In navolging daarvan heeft de werkgroep besloten om rond Wereld Alzheimer Dag ook groep 7/8 te 

informeren over dementie door middel van een lees- en doe-boekje “Chaos in de bovenkamer”.  

 Dit boekje zal eind september via een ludieke actie uitgereikt worden aan drie basisscholen.  

 

Tevens zijn de gemeente en de werkgroep in gesprek om de Wereld Alzheimer Dag extra luister bij te 

zetten. 
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Het verhaal van Freddy Deen alias Klaasje de Boer, een onderduiker 

Door: Aad Onderwater 

Ik laat Freddy Deen aan het woord, gelardeerd met beschrijvingen van de situatie. 

Freddy: “Met Meijer en Greetje liep ik iedere morgen de Middelweg af naar de Centraschool voor alle 

Joodse kinderen uit Amsterdam-Oost. Van mijn huis af in de Watergraafsmeer was dat minstens nog 

een uur lopen. De tram was alleen voor niet-Joden. We speelden tikkertje onderweg en maakten 

evenveel plezier als andere kinderen op weg naar school. Maar onze school was een verschrikking. 

Iedere dag misten we kinderen. Op een ochtend ging ik andere vriendinnetjes ophalen. Aanbellen had 

geen zin: op de deurpost had de Grüne Polizei een zegel geplakt. Mijn vriendinnetje kwam op een dag 

in maart 43 ook niet meer op school. Uit logeren werd gezegd. Ik vond dat zo vreemd. Je kon als kind 

niet bevatten waarom.”  

Een straat in Amsterdam-Watergraafsmeer maart 1943. De duisternis is al ingetreden als een wagen 

van de Grüne Polizei voor het huis van de familie Deen stopt. De Duitsers bonzen op de voordeur. De 

familie Deen moet mee. Door het geschreeuw en het brute geweld waarmee de Duitsers 

binnendrongen, werd dochter Freddy (toen 11 jaar) die boven ligt te slapen, wakker. De Grünen hadden 

zich niet goed voorbereid, zoeken dus niet naar Freddy. Moeder Deen mag boven nog een mantel 

aantrekken. Freddy: “Mijn moeder kwam even mijn kamertje binnen. Ze boog zich over me heen en 

fluisterde: Vader en ik worden nu weggehaald, kruip diep onder de dekens. Ga maar lekker slapen. 

Morgenochtend moet je naar de buren gaan.”  Freddy: ”Ik kroop toen heel diep onder de wol. Mijn hart 

bonkte in mijn keel. Ik was vreselijk bang. De volgende ochtend liep ik via de achterdeur naar de 

buren, die uiterst verbaasd waren. De buren brachten me nog diezelfde dag naar een mevrouw aan het 

eind van de straat. Het eerste wat ik moest doen was de ster van mijn jas afhalen. De mevrouw stond in 

contact met mensen die onderduikers aan een adres hielpen.” Die nacht sliep Freddy nog op een adres 

in Duivendrecht. De mevrouw uit haar straat, haalde Freddy ’s morgens op en bracht haar met de tram 

naar het Surinameplein. Daar nam oom Hannes (Boogaard) het meisje van haar over. Freddy: “Er was 

mij verteld dat ik naar boeren zou gaan. Nou, daar stond de boer.” In Nieuw-Vennep stapten oom 

Hannes en Freddy uit de bus en namen de fiets. Via polderwegen waaraan geen eind leek te komen, 

kwamen zij bij de boerderij. Toen ze het erf op kwamen stond daar een meisje, haar 

schoolvriendinnetje Greetje. Freddy kreeg op de grote boerderij, eigendom van Hannes’ broers Willem 

en Teunis, naast Grietje een slaapplaats op zolder. Ze werd daar overigens Klaasje de Boer genoemd. 

Op een gegeven moment herbergde de boerderij tientallen onderduikers. De zolder werd te klein, 

daarom bouwden de Boogaards achter in het land bij de tocht in een droogstaande sloot, een 

onderkomen dat met stro en aarde werd afgedekt. Een deel van de onderduikers werd er 

ondergebracht. Zij hielpen mee met het land bewerken en het binnenhalen van de oogst. Anderen 

werkten mee in de huishouding of studeerden in de boerderij in een achterkamertje. Teilen vol 

aardappelen werden gekookt en met sloten jus eetbaar gemaakt. In de eerste weken dat Freddy op de 

boerderij verbleef ging ze met Greetje en Elly op de fiets naar de lagere school in Nieuw-Vennep. Maar 

toen ze op een middag uit school kwamen, vertelde ze dat ze in het dorp waren uitgescholden voor 

Jodenkinderen. Dit vond boer Boogaard te riskant, de meisjes moesten in het vervolg maar op de 

boerderij blijven.  

Freddy: “Het was zomer. Ik herinner me dat het iedere dag stralend weer was. Met de drie paarden 

werd iedere dag op het land gewerkt. Zware boerenknollen, één heette Annie en een gitzwarte heette 

Geertje. We mochten op hun brede ruggen meerijden. We gingen ook mee het land op met de grote 

maaimachine. Voor ons stadskinderen was dat natuurlijk heerlijk. Ik besefte nu wel dat het oorlog was. 

Ik zag veel luchtaanvallen en ik heb ook brandende bommenwerpers zien neerstorten. Ik zelf besefte 

nu heel goed dat mijn ouders bruut weggehaald waren. Er waren er weinig die aanvoelden dat 

vernietiging het doel was. De politie kreeg lucht van de onderduikers bij ons op de boerderij. Zij 

bezochten dan ook regelmatig, onuitgenodigd, de boerderij. Ook ik verhuisde naar de tent achter in 

het land. Er waren daar nog acht kinderen. We speelde toen voornamelijk bij de tent. Buiten stond een 

melkbus met water voor ons. Op een ochtend schepte ik een dode rat uit de bus. Hij was er kennelijk ‘s 

nachts ingeklauterd en verdronken. Op zo’n korenland krioelt het natuurlijk van het ongedierte. Een 
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andere ochtend werd ik wakker en dreef ik met mijn matras op het water. De sloot was volgelopen. We 

hebben er wel vreselijk om gelachen.” 

Achter de boerderij lag een boomgaard, met tientallen fruitbomen. De onderduikers mochten daaruit 

onbeperkt appels en peren plukken. Rondom de boomgaard was een koord met bellen gespannen. Bij 

gevaar, een inval van Duitsers bijvoorbeeld, kon dan van uit de boerderij aan het koord worden 

getrokken om allen te alarmeren. In de glooiing van een aarden wal achter deze boomgaard bouwden 

de Boogaards een nieuw onderkomen voor hun onderduikers. Er stond zelfs een kachel in. Het dak van 

de hut was een enorm dekzeil en was gecamoufleerd met een stapel drainage buizen. Het was 

inmiddels oktober 1943 geworden. De Boogaards en hun onderduikers hadden al drie invallen 

meegemaakt. De vierde liet niet lang op zich wachten en werd er een met ernstige gevolgen. 

Freddy: “Op het moment dat het alarm afging kon ik van schrik geen stap verzetten. De angst klopte in 

mijn keel. Een rechercheur en vijf politieagenten liepen door de boomgaard naar de verborgen hut 

achter de boerderij. Op de boerderij was al gezegd, ga niet naar achteren, dat kan slecht voor je 

gezondheid zijn. “Wat moet dat hier”, zei de rechercheur toen hij bij die hut kwam en al die 

onderduikers zag. “Dat gaat jou niks aan”, zei Willem Boogaard. Een onderduiker schoot de 

rechercheur recht door zijn hart. Zijn collega’s belden onmiddellijk met de Sicherheitsdienst (SD) in 

Amsterdam en in een mum van tijd waren er 300 Grünen met speurhonden op de boerderij. Wij waren 

met 25 kinderen het land ingevlucht, helemaal naar achteren. De Grünen lieten de honden aan onze 

kleren ruiken, die ze in de hut vonden. Wij hadden ons met een van de broers Boogaard verstopt in een 

rietkraag langs een brede sloot. Tegen de avondschemering hoorden we de Duitsers praten en ook het 

gesnuffel van de honden konden we nu horen. Ze kwamen steeds dichterbij. Het duurde voor mijn 

gevoel verschrikkelijk lang, het leek wel een paar dagen. Ik hoorde het gebonk van alle angstige 

harten. De honden waren vlak bij ons. Plots stopten ze, keerden zich om en liepen weg. Ik geloof niet 

in wonderen, maar besefte dat ik opnieuw, als door een wonder, was ontkomen en niet in handen was 

gevallen van de bezetter. 34 Joodse onderduikers werden ontdekt en afgevoerd. Opa Boogaard en zoon 

Piet werden gearresteerd. “ 

Freddy reist met Willem en Teunis Boogaard naar Friesland. In Blesdijke, gemeente Weststellingwerf, 

logeerde ze bij familie van Boogaard. Freddy: ”Bij die familie kwam ik Greetje weer tegen, en dat was 

een grote verrassing.” Eind 1944 besluiten Freddy en de broers Boogaard terug te gaan naar de 

Haarlemmermeer, dat was na Dolle Dinsdag.  Freddy: “Die Boogaards kenden geen angst. Terwijl overal 

in het land aanplakbiljetten met foto’s hingen, namen ze mij achterop de fiets mee. Van Blesdijke via 

de IJssellinie naar de Haarlemmermeer. ’s Avonds kwamen we aan in Nieuw-Vennep. We klopten aan 

bij de vrouw van Piet Boogaard, tante Metje. Haar man was in het kamp ziek geworden, toen vrijgelaten 

en spoedig daarna gestorven. Ze stond er nu alleen voor met een gezin van zes kinderen. Dat ze ons 

opnam, terwijl zij al zoveel had meegemaakt en ook moest zorgen voor haar gezin, vind ik ongelofelijk 

goed.” 

Tot de bevrijding leefde Freddy binnenshuis. Als er bezoek kwam glipte ze naar een zijkamertje. Alles 

werd gedaan om ontdekking en verraad te voorkomen. Freddy: “Tante Metje, die ons opnam in haar 

gezin met zes kinderen, vind ik een heel bijzondere vrouw. Voor mij is ze een heldin. In 1974 werden 

Willem en Teunis Boogaard door Yad Vashem onderscheiden als “Rechtvaardige onder de Volkeren”. 

Johannes Boogaard senior kreeg die onderscheiding al in 1963. Freddy: “Ik zelf werd in 2006 lid van de 

Liberaal Joodse Gemeente na jaren deel te hebben uitgemaakt van het gereformeerde milieu van de 

Boogaards”. 

Verantwoording: Een interview met Anton Zekveld is opgenomen in het boekje NOOIT MEER, ISBN 978-

90-817418-9-7. Het artikeltje “Freddy, een onderduikkind” vertoont veel overeenkomsten en is meer 

de letterlijk tekst die Anton aanleverde, en ik bijna een jaar geleden van hem ontving en bewerkte. De 

“Copyright: 2020” is dus niet relevant. Ik heb er geen bezwaar tegen dat mijn bewerking wordt 

vermenigvuldigd en verspreid. 75 Jaar Vrijheid vieren we vooral met publicaties en transparantie, laat 

verhalen leven. Beperkingen en voorbehoud zijn in dit verband verwerpelijk. 
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IJsvereniging Kagermeer (KGM)  

Opgericht in 1914, op dit moment bijna106 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/ 

Nieuws van het bestuur STS-KGM (bron: STS-KGM nieuwsbrief) 

Voor sporters is seizoen 2019/2020 abrupt beëindigd, iedereen moest verplicht in een sociale lock-

down. Dit betekende geen gezamenlijke trainingen en moest iedereen zelf de conditie op peil houden. 

Fietsen, skeeleren en lopen. Ik denk dat onze sporters al over de benodigde spullen daarvoor 

beschikten, maar de fietsenhandel zag de omzet stijgen. Mijn oude (1977) Koga frame werd door een 

roeister mooi opgetuigd en is met zijn derde leven bezig; ik kocht hem zelf tweedehands 😉 

Vanaf mei mochten we de zomertrainingen hervatten. Voor een groot deel traint STS-KGM met de 

Warmondse IJsclub (WIJC) samen. Dit bevalt goed en zal zeer waarschijnlijk een vervolg krijgen in het 

winterseizoen. Meer samenwerking is nodig om de kwaliteit van onze schaatstrainingen te kunnen 

waarborgen. In juni berichtte ik dat bij STS-KGM enige waardevolle trainers zijn teruggetreden.  Het 

koepelbestuur is voornemens om in ieder geval in Haarlem de trainingsuren voor de wedstrijdrijders 

gezamenlijk aan te bieden. Vrij snel na het uitkomen van dit nummer gaan we weer het kunstijs op. 

Beetje wennen na de hittegolf die, nu ik dit schrijf, over ons heen komt. Voor die tijd zullen 

ongetwijfeld coronaprotocollen beschikbaar komen zodat we kennis kunnen nemen van de regels 

waaraan we ons zullen moeten onderwerpen. Het bestuur verwacht dat zowel de baan in Haarlem als 

die in Leiden opengaat. 

Het bestuur vraagt er begrip voor dat de versterkte samenwerking met de WIJC o.a. consequenties 

heeft voor de trainersbijdrage per abonnementsuur: die gaat van €20 naar €30. De contributie blijft 

overigens gelijk. Op de Algemene Ledenvergadering, die gepland staat voor dinsdag 29 oktober a.s. 

wordt dit toegelicht en ook de visie van het bestuur op de nabije toekomst gegeven. 

Uitnodiging Slotmiddag en Openingsbarbecue, door bestuur STS-KGM 

Het bestuur nodigt alle leden uit, maar ook hun ouders, broertjes en zusjes zijn van harte welkom op 

de wegens het virus uitgestelde slotmiddag van het seizoen 2019/2020. Een hele verzameling bekers, 

diploma’s en recordcertificaten wacht op uitreiking. Er is voor gekozen om dit te combineren met de 

openingsbarbecue op zaterdag 12 september. Uiteraard met inachtneming van de geldende corona-

richtlijnen. De traditionele bingo komt helaas te vervallen. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

15.00 – 17.00 uur: Slotmiddag, uitreiken van prestatieprijzen en bedanken van vrijwilligers. 

17.00 – 20.00 uur: Openingsbarbecue voor alle eerdergenoemde geïnteresseerden. 

Hoewel het eenieder vrij staat een keuze te maken wordt gehoopt dat allen gaan voor de dubbel, voor 

de barbecue moet worden aangemeld én betaald. De bijdrage van €10,- geldt voor jeugd tot 18 jaar en 

€15,- voor allen vanaf 18 jaar.  Stuur voor BBQ een mailtje naar barbecue@sts-kgm.nl en bevestig te 

komst door je bijdrage over te maken naar rekening NL95 RABO 0357 2067 62 t.n.v. Sassenheimse 

IJsclub inzake STS-KGM. De slotmiddag en barbecue vinden plaats op het terrein van de Sassenheimse 

IJsclub aan de Kagerweide. Het bestuur wenst voor zover van toepassing iedereen een fijne vakantie en 

hoopt op een grote opkomst op zaterdag 12 september. 
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Schaatshal Leiden opent op 4 oktober, toegang die dag 1 euro 

Zondag 4 oktober gaat de schaatshal weer open voor publiek. De hardrijders zijn welkom van 08.15– 

10.15 uur, gezinsschaatsen is van 12.30-16.00 uur en tenslotte discoschaatsen van 15.15-17.15 uur. 

Voor deze gelegenheid toegang slechts €1,-. 

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.  

 

Vanuit de Stal 

Door: Ria Stolk 

23 september, 7 en 21 oktober 

Het verhaal van Tobit, Tobias en de engel 

Op drie woensdagmorgens lezen we dit eeuwenoude sprookje en kijken hoe 

Drewermann en Nico ter Linden dit psychologisch uitleggen. Rembrandt heeft er 

veertig etsen, tekeningen en schilderijen van gemaakt, waarvan we er natuurlijk 

een aantal gaan bekijken. 

Vanaf 10.00 uur is er koffie en om 10.30 uur begint het programma. 

Begeleiding: Pastoor Kees van Lent 

250 jaar Beethoven: De idealen voorbij? 

Op zondagmiddag 20 september is er een Benefietconcert in de Stal. Mariska Pool speel op de harp en 

er is een lezing van Her Grimbergen rond Beethoven. 

Inloop vanaf 14.00 uur, het concert begint om 15.00 uur. 

De prijs is 20 euro per persoon inclusief drankje. 

De opbrengst is voor de Stichting De Vrolijke Noot. In samenwerking met zorginstellingen organiseert 

deze stichting vrolijke, muzikale evenementen voor mensen met een lichamelijke of geestelijke 

beperking en ouderen. Bedoeld voor mensen die net zo blij worden van muziek als wij. 

Tijdens deze evenementen betrekken wij (basis)scholen en bedrijven om zo jong en oud in contact te 

brengen. Onze jonge, vaak getalenteerde en enthousiaste muzikantjes hebben nog nooit een 

zorginstelling vanbinnen gezien. Door het werk van de stichting leren zij een heel nieuwe wereld 

kennen. 

I.v.m. de coronaregels moet u zich tijdig aanmelden, liefst per mail! 

E-mail: info@stalopdekaag.nl 
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Nieuws vanuit de St. Willibrordus 

Door: Erna van Steen, mede namens het team 

Het is alweer een tijd geleden dat we wat van ons hebben laten horen… 

Het afgelopen schooljaar hebben we afgesloten met een Corona-proof-musical. De kinderen van groep 

7/8 hebben hun acteer- en zangtalent aan hun ouders laten zien. Wat deden ze het goed! Het was wel 

vreemd om deze avond in een klein gezelschap te houden.  

De kinderen van deze groep konden ook al niet op kamp. Daar baalden ze enorm van. Maar… we 

hadden een andere leuke activiteit voor de kinderen van groep 8 bedacht: De Nacht van Acht. Met 

elkaar hebben we gegeten, gespeeld, gekeet en (niet zo heel lang) geslapen op school. Na het ontbijt 

hebben we met alle kinderen en leerkrachten van school afscheid van onze oudste leerlingen genomen. 

Ook nu, na de vakantie, hebben we nog steeds met Corona te maken; geen ouders op school en geen 

leuke uitstapjes. We missen dit wel, maar… gezondheid boven alles!  

In de eerste periode werken we rondom het thema ‘Europa’. Naast topografie, komt ook het ontstaan 

van o.a. de Europese Unie aan bod. 

In groep 3 hebben we een nieuwe methode voor leesonderwijs gekregen. We werken nu met de Kim-

versie van Veilig Leren Lezen. De kinderen leren niet alleen vanuit een boek, maar ook digitaal (met 

onze nieuwe Chromebooks) en door middel van allerlei spelletjes wordt het aanvankelijk leesonderwijs 

nog uitdagender gemaakt.  

Woensdag 30 september openen we op school de Kinderboekenweek met als thema ‘Geschiedenis’ “En 

toen?’  We hebben al verschillende activiteiten bedacht die we gedurende deze periode gaan uitvoeren. 

Helaas moeten we ook bij deze activiteiten rekening houden met Corona en kunnen we u niet 

uitnodigen voor de opening en/of afsluiting. 

Na de herfstvakantie komt Sint Maarten er alweer aan, gevolgd door Sinterklaas. We vertellen u in de 

volgende Heen en Weer hier graag meer over.  

 

Kaagfit 

Door: Marleen Metzlar 

 

Na een zonnige en warme zomer zouden we zo graag weer willen opstarten met de activiteiten voor de 

55-plussers onder ons. Helaas haalt de Corona nog steeds een streep door de rekening. Met 1,5m 

afstand zien wij geen mogelijkheden om bijeenkomsten te organiseren. 

Velen heb ik door ons dubbeldorp zien lopen en fietsen deze zomer en soms ook hebben we een 

praatje gemaakt. Op het water waren veel meer boten dan andere jaren. Daar was het op de 

Kagerplassen nog welhaast onbekommerd genieten, wanneer je het hele smalle water niet op ging. 

Ook daar zijn veel Kagers gespot! Verder is er volop gezwommen, door sommigen zelfs dagelijks! Door 

de koele nachten in het voorjaar is er tot op heden nog nauwelijks alg in het water en de temperatuur 

zo’n 28 graden! Genieten dus. 

Het zou fijn zijn als de weergoden ons ook in september goed gezind zijn, zodat we ons niet in onze 

huizen hoeven verschansen, maar kunnen genieten van ons mooie dubbeldorp en de natuur. 
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Recept september: aardappelen, sperziebonen en gehaktballen met jus 

Door: Lia van der Helm 

Deze week las ik op social media het volgende bericht:  

‘Ik was vandaag bij mijn ouders en at aardappelen, sperziebonen en een gehaktbal en ging naar huis 

met twee stekkies van planten en een recept voor kruidkoek. 

*I am rich* “ 

Dat is een fijne manier om je rijk te voelen, dacht ik, dit gaan we deze week ook lekker eten.  

Het recept wil graag delen in dit Heen en Weer. Dus, hup het schort voorgebonden en, zoals Jacobsen 

en Van Es van de Tegenpartij al in 1981 riepen: “Geen gezeik, allemaal rijk!”.  

Aardappelen, sperziebonen en gehaktballen met jus* voor ongeveer 4 personen 

 

Nodig: 

800 á 900 gram aardappelen 

800 gram sperziebonen 

400 gram half-om-halfgehakt 

1 grote ui 

± 3 el paneermeel 

1 losgeklopt ei 

1 volle el dijonmosterd 

½ bosje platte peterselie 

Snufje nootmuskaat 

1el bloem 

1 volle tl zout 

Flink peper uit de molen 

Jus: 

125 gr bakboter 

1 volle el tomatenpuree 

½ el dijonmosterd 

½ tl bloem 

100 ml warm water 

Evt. scheutje witte wijn 

 

• Schil de aardappelen, verdeel in gelijke stukken, was ze 

en zet ze even opzij onder water in een pan. 

• Snijd de uiteinden van de snijbonen eraf en snijd ze 

daarna door de midden. Zet even opzij in een pan 

• Snipper de ui, hou 1 volle eetl apart, fruit de rest 5 

minuten op laag vuur in de pan. 

• Doe het gehakt in een grote kom en voeg paneermeel 

losgeklopt ei, mosterd, nootmuskaat, fijngehakte 

peterselie, royaal zout en peper plus de iets afgekoelde 

gefruite uitjes toe. 

• Kneed grondig door elkaar. Te nat? Paneermeel erbij. 

• Verdeel in 4 porties en kneed tot ballen zonder barstjes. 

Rol ze lichtjes door wat bloem voor een mooie korst. 

• Laat de boter goed heet worden en braad de ballen al 

omrollend in een minuut of vijf bruin. Haal ze uit de pan. 

• Doe de achtergebleven uisnippers in de pan met 

aardappelpuree, mosterd en een snufje bloem tegen het 

schiften. Laat al roerend even pruttelen. 

• Blus af met wijn en/of warm water. 

• Doe de ballen terug en laat met deksel schuin op de pan 

in 20-25 minuten gaar worden. 

•  

• Kook de aardappelen in kokend water in 20 minuten 

gaar. Afgieten en even droogstomen. 

• Kook de sperziebonen in ongeveer 12 minuten beetgaar 

 

En daarna even op zoek naar stekkies van planten om te delen! 

Het recept voor de kruidkoek houdt u nog even tegoed. 
 

 

*Recept gehaktballen met jus komt uit het kookboek: Koken met Karin, zonder pakjes en zakjes -2.  
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Schippertjes 

Gevraagd 

Door onze leeftijd en problemen met gezondheid 

hebben wij moeite met het doen van huishoudelijk 

werk. 

Wil je ons daarbij 1 ochtend in de week helpen? 

Bel dan 06 23506147. 

Coen en Truus Verbaas 

Te koop 

Smartphone Samsung Galaxy S8, met leder hoesje. 

Z.g.a.n. 

prijs €250,- 

tel. 06-51847000 

Gevraagd 

Een goed werkende iPhone 6 of SE voor onze 

kleinzoon om spelletjes te kunnen doen. 

Graag bellen met 06-24264850 

Gevraagd 

Verrekijker, sterkte 7x50. 

Graag bellen met: 06-24264850 

 

Buitenboordmotor gestolen 

 

Puur ongeloof en verbazing op het gezicht van een 13-jarige jongen. En daarna teleurstelling en 

verdriet. "Wie doet dat nou?", vraagt hij mij. 

Ja Sander, mensen die niet van de spullen van een ander af kunnen blijven en zeker niet beseffen hoe 

verdrietig de eigenaar zal zijn. En ik voel mij ook verdrietig, voor- en om hem.  

De motor van zijn bootje gestolen, midden in de nacht. Losgeslepen. Hij heeft er zo hard voor 

gespaard en was er zo blij mee. Klusjes gedaan, geld gevraagd voor zijn verjaardag en dan dit.....  

Ik houd niet van schelden en vloeken en doe dat ook niet hier op papier, maar inwendig wel.  

Ik schrijf het maar eens op, dacht ik. Ik heb niet de illusie dat de ‘daders’ als ze dit überhaupt lezen, 

wroeging zullen krijgen. En ik weet dat het weer bij een ander ook gaat gebeuren. Maar ik wilde het 

toch een keer kwijt. Misschien help het??  

Een boze bewoner. 

 

Net na het verschijnen van het laatste Heen & Weer voor de zomervakantie werd een hartenkreet van 

een verdrietige moeder ontvangen. 

Haar boodschap is nog elke dag actueel. 

Naam en adres zijn bij de redactie bekend. 

Red. 

  

 

• Wilt u iets te koop of te huur 

aanbieden of vragen? 

• Heeft u een gevonden of verloren 

voorwerp? 

• Wilt u een oproep plaatsen? 

• Heeft u een familiebericht? 

Maak dan handig gebruik van het Schippertje 

- en uw vraag vaart zó bij al onze lezers 

binnen! 

Voorwaarden:  

Plaatsing van een Schippertje is gratis, mits 

het geen bedrijfsactiviteiten betreft. U kunt 

uw Schippertje aanleveren via 

heenenweerkaag@hotmail.com. 

Vermeld bij uw Schippertje altijd uw naam, 

adres en telefoonnummer en eventueel uw e-

mailadres. 
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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) 

 

about:blank


De Ontmoeting
Hoofdweg (oostzijde) 2038

Emmalaan 12

Pont
Veer, Buitenkaag

Hotel Orion
Julianalaan 19

Royal van Lent
Julianalaan 3

‘t Oppertje
   Julianalaan 1C

Nassaulaan 2
(carport)

De Twee Wilgen
Julianalaan 66

Lokaties van de AED’s op de Kaag en Buitenkaag

De Ontmoeting
Hoofdweg (oostzijde) 2038

Emmalaan 12

Pont
Veer, Buitenkaag

Hotel Orion
Julianalaan 19

Royal van Lent
Julianalaan 3

‘t Oppertje
   Julianalaan 1C

Nassaulaan 2
(carport)

De Twee Wilgen
Julianalaan 66



• ‘s Gravenwater • Kleipoel • Ringvaart • Norremeer • Dieperpoel • Hoofdvaart • Eijmerspoel • Laeck • Koppoel • Zweiland • Spijkerboor • De Kever • Zomersloot • Boerenbuurt • Het Joppe
• Kager tocht • Sassenheimer Vaart • Hoflee • Botersloot • Haarlemmertrekvaart • Lisser Dwarstocht • Does • Leidsevaart • Zandsloot • De Rijpwetering • Oude Rijn • De Mare • Paddegat• 
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