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EVENEMENTENKALENDER 2020 

Datum Evenement Plaats/ tijd 

13-11-2020 

onder voorbehoud 

Algemene ledenvergadering Dorpsraad  20:00 uur 

HEEN & WEER GAAT DIGITAAL 

Het Heen & Weer digitaal ontvangen? Stuur dan nu uw  

e-mailadres naar heenenweerkaag@hotmail.com 
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Van uw redactie 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

 

En toen was het plotseling weer volle ernst. Na een zomer, waarbij het mooie weer hielp om de zorgen 

over de Covid-19-pandemie wat naar de achtergrond te laten verhuizen, is met het invallen van de 

herfst de crisis weer helemaal terug. Het aantal Corona-besmettingen in Nederland neemt dag na dag 

toe, waarbij wordt gehoopt dat verscherpte maatregelen en adviezen het reproductiegetal omlaag 

zullen brengen. Ook bij het Heen & Weer breiden wij opnieuw het noodscenario uit. Hoewel wij na de 

zomerstop, met ingang van het september-nummer, juist weer waren begonnen met het gezamenlijk 

vergaren in de Ontmoeting, moet daar nu al weer de noodrem op. Dat betekent dat het Heen & Weer 

weer tijdelijk ‘en petit comité’ wordt samengesteld om de kans op besmetting te verkleinen. 

Ook kwam ons ter ore dat De Ontmoeting drie weken gesloten blijft. Neem dus even contact op met de 

betreffende contactpersonen wanneer u wilt weten of activiteiten die daar worden gehouden wel 

doorgang vinden. 

Gelukkig zijn er bij alle zorg ook lichtpuntjes. Zo werd het Familiewandelpad van Kaag en Buitenkaag 

officieel geopend (zie pagina 10) en wordt een cursus Spaans gestart. Dus als wij binnenkort op straat 

mensen zinnetjes horen oefenen als “Hola, vengo del Kaag. ¿De donde eres?”, dan weet u waardoor dat 

komt. (Volgens Google Translate is dit “Hallo, ik kom uit de Kaag. Waar komt u vandaan?”), 

Ook een aardig initiatief is de webcam die de verkeersdrukte aan Kaag-zijde bij de pont moet laten 

zien. Helaas kun je echter alleen de voorste vier auto’s zien en weet je dus niet hoe lang de rij 

wachtenden werkelijk is… Mischien dat hier nog iets kan worden bijgesteld? 

De blauwe zone in Buitenkaag laat nog even op zich wachten (zie pagina 3), maar de signalen zijn 

positief, dus de kans dat wij een ‘blauwtje moeten lopen’, lijken klein. Trouwens, weet u waarom een 

brandweerman/-vrouw rode bretels heeft? Nee? Loop dan eens binnen bij de Post Kaag, want men 

zoekt graag nieuwe vrijwilligers om het team te versterken. 

Op 10 oktober gaat in Noordwijk een tentoonstelling van de bekende Kaagse schilder Marinus Heijnes 

van start. Ter gelegenheid daarvan doken wij in de historie, met eenn artikel over hem uit het Leidsch 

Dagblad van 27 juni 1953. 

 

Veel leesplezier! 
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Van de dorpsraad 

E: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 

W: www.kaag-buitenkaag.nl 

“Komt er nog wat van?” 

Over de voortgang van de blauwe zone in Buitenkaag 

Door: Bart Heinrichs, bart.heinrichs@gmail.com  

Parkeergroep Buitenkaag 

Natuurlijk hadden de voorstemmers voor een blauwe zone graag gezien dat de blauwe lijnen inmiddels 

waren getrokken. Maar helaas, nog geen blauw stipje te bekennen. Zeker, corona heeft ook hier een 

vertragende rol gespeeld, maar wat kunnen we nu eigenlijk verwachten en vooral …wanneer! 

Contact met de gemeente leert ons het volgende.  

• Op de door de gemeente op 14 mei jl. geopenbaarde zienswijze ten aanzien van de blauwe 

zone is commentaar ontvangen van enkele ondernemers en bewoners van Kaageiland  

• De gemeente meldt dat onderhandelingen tussen Van Lent en Spaargaren over een nieuw 

parkeerterrein nog geen resultaat hebben opgeleverd en zijn stilgevallen. Van Lent zoekt nu 

naar een alternatief in het kassengebied. 

• Binnenkort volgt de publicatie van het definitieve verkeersbesluit door de gemeente. Daartegen 

kan nog beroep worden aangetekend bij de rechter. Dus: mogelijke vertraging. 

• De materialen (de verf!) voor de blauwe zone zijn temperatuurgevoelig en kunnen beneden een 

bepaalde buitentemperatuur niet worden aangebracht. Dus: zekere vertraging 

Het maakt qua voortgang niet veel uit of er wel of geen beroep wordt aangetekend. De twee genoemde 

vertragingen zijn onafhankelijk van elkaar. Belangrijk is dat de gemeente de wil van de meerderheid 

van de bewoners van Buitenkaag nog steeds gaat uitvoeren: dus, die blauwe zone komt er. Een en 

ander leidt ertoe dat de gemeente nu verwacht volgend jaar na de kou tot actie over te kunnen gaan. 

Het antwoord op de vraag in de kop van dit verhaal is dus: Ja, er komt zeker nog wat van!  

We zullen er echter tot het voorjaar van 2021 op moeten wachten.  

 

Brandweer Kaag 

Door: Axel Alblas, ploegchef v.r.h.m. Kaag 

Beste Kagers en Buitenkagers 

Wij van de brandweer Kaag zijn trots, dat wij onze gemeenschap veilig kunnen houden en willen dit 

ook blijven doen. Hiervoor zoeken wij ook jou om ons team te versterken. Wij zijn elke maandag 

aanwezig om 19:15 uur op de kazerne Kaag voor het reguliere oefenen, waar je altijd welkom bent om 

te komen kijken. De kazerne vind je aan de noordzijde van Royal Van Lent (rode deur), aan de kant van 

de Coöp. Jachthaven. Of neem contact op met 06-52642556. 

De procedure om brandweerman of –vrouw te worden mag je niet onderschatten. Een sterke motivatie 

is heel belangrijk, maar je moet ook over een aantal cognitieve, technische en fysieke competenties 

beschikken om lid te kunnen worden van de brandweer. Hiervoor zal je ook een sporttest moeten doen 

en de post moeten bezoeken om in aanmerking te komen als lid van ons team. Ook een verklaring 

omtrent het gedrag zal een vereiste zijn. Hierna zal een opleiding volgen die landelijk gegeven wordt 

voor alle brandweerlieden en daardoor best een klus is. Meer uitleg krijg je bij je bezoek aan post 

Kaag.  

  

Secretariaat: a.i. Ferry Offerman, Balgerij 10 

M: 06–15 28 79 11 

about:blank
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Nieuws van de Werkgroep Dementievriendelijk Kaag 

en Braassem  

Door: Glynis Breman  

Één van onze doelen is om de jeugd te informeren over dementie. 

Maandag 21 september was het Wereld Alzheimerdag met als thema Jong en Oud. 

Juist speciaal op deze dag heeft de Werkgroep Dementievriendelijk Kaag en Braassem dat in onze 

gemeente gevierd met de kinderen van groep 7 en 8 van drie basisscholen.  

De kinderen hebben op een ludieke manier een boekje 

met als titel “Chaos in de bovenkamer” gekregen waarin 

dementie wordt uitgelegd, in combinatie met praktische 

opdrachten, tips voor een bezoek aan iemand met 

dementie en mooie illustraties. O.a. ook voor scholen en 

docenten die met de klassen op een praktische en 

interactieve manier bezig willen zijn met dit 

maatschappelijke thema. 

Vorig jaar hebben wij als werkgroep de voorstelling 

‘Rimpelsteeltje’ welke gaat over een vergeetachtige oma 

georganiseerd. Dat was een groot succes en maakte veel vragen los. Veel vragen die toen gesteld zijn 

worden in dit boekje beantwoord. Het boekje is mede gefinancierd met subsidie van de gemeente Kaag 

en Braassem en een royale gift van Boekhandel Veenerick waarvoor onze dank. 

Chaos in de bovenkamer maar ook een beetje leuke chaos bij het uitdelen van de boekjes.  

Met gouden ballonnen hangend onder een paraplu werden de herinneringen van iemand met dementie 

uitgebeeld. Een heleboel herinneringen die zij of hij 

verzameld heeft gedurende het leven.  Helaas vallen 

sommige stukjes van de hersenen uit als je dementie 

krijgt en kun je steeds minder onthouden. 

Langzamerhand verdwijnen de herinneringen van 

kortgeleden en daarna steeds meer herinneringen. 

Kinderen verzámelen juist herinneringen. Deze worden 

opgeslagen en niet vergeten. Met groene ballonnen 

hangend onder een paraplu werden de herinneringen 

van de kinderen uitgebeeld. 

Naarmate de dementie vordert verdwijnen de herinneringen. De nieuwste het eerst. Op elke gouden 

ballon stond een herinnering die letterlijk verdween toen de ballon stuk geprikt werd.  

Pijnlijk duidelijk werd het toen er maar heel weinig gouden ballonnen, de herinneringen van de mens 

met dementie, overbleven terwijl het aantal groene ballonnen, de herinneringen van de kinderen, 

steeg. 

Hoe de kinderen meedachten bleek wel uit de aandacht en de vele vragen die gesteld werden. 

Op dit moment zijn er in Kaag en Braassem ruim 400 mensen met dementie en men verwacht dat er 

over 30 jaar ongeveer 840 mensen aan deze ziekte zullen lijden. Verdrietig als je daar over nadenkt. 

Wij hopen dat als onze kinderen al jong bewust zijn van wat dementie betekent en wij daar met hen 

over kunnen praten, wij goed op weg zijn om van deze gemeente een dementievriendelijke gemeente 

te maken. 
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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/ 

Schaatsseizoen getart op ijsbaan Haarlem 

Zaterdag 26 september ging de IJsbaan in Haarlem weer open voor publiek. De ijsbaan publiceerde de 

details over het lage tarief van de openingsdag én alle regelingen te laat om tijdig via de Heen en Weer 

verder te worden verspreid. Zolang Corona niet onder controle is geldt een aantal speciale, veelal 

beperkende maatregelen die we in acht moeten nemen.  Ik breng ze in de volgende alinea’s onder de 

aandacht en ben net als degenen die regelmatig wat baantjes willen trekken benieuwd naar de 

uitvoering van de maatregelen in de praktijk. De eerste golf Corona werd manifest toen het vorige 

seizoen vrijwel ten einde was. We moesten de afronding zoals prijsuitreiking en slotavond aanpassen 

aan de toen geldende maatregelen. Onze sporters mochten aanvankelijk nauwelijks samen sporten, 

later werd dat enigszins versoepeld. Nu worden we geconfronteerd met kustijsbanen én oplopend 

aantal besmettingen en daardoor strengere maatregelen.   

Reserveer een starttijd als je komt schaatsen. Teneinde wachtrijen in de entreehal te voorkomen wordt 

gepoogd de bezoekersstroom te reguleren door voor het schaatsen tijdens de publieksuren, het 

reserveren in te voeren. Klik daarvoor op de link: https://ijsbaan.youcanbook.me/ 

Dit geldt ook voor de voor recreantengroepen gereserveerde uren op de woensdag- en vrijdagavond 

van 22:00 tot 23:00 uur 

Ouders/begeleider van kinderen die schaatsles krijgen, hoeven geen starttijd te reserveren. 

Begeleiders van kinderen die les krijgen hoeven geen starttijd te reserveren, ook niet voor de kinderen 

die komen schaatsen. Er mag echter slechts één ouder/ begeleider per huishouden mee naar binnen 

om de kinderen te helpen met het aantrekken van de schaatsen.  

Geen toeschouwers. Bezoekers die niet gaan schaatsen, hebben voorlopig géén toegang tot het 

complex. 

Koop je tickets online. De IJsbaan verzoekt nadrukkelijk je toegangsbewijs online te kopen. Indien 

zulks niet mogelijk is dan kan contactloos bijv. met pinpas een bewijs worden gekocht bij de 

kassabalie in de entreehal. Dus niet met contant geld. Maar nogmaals: koop online een 

toegangsbewijs. Klik op de volgende link: https://ijsbaanhaarlem.nl/online-toegangsbewijzen/   

Overzicht covid-19 maatregelen voor en op de IJsbaan Haarlem. Lees voor je naar de ijsbaan komt alle 

maatregelen door die de ijsbaan heeft getroffen om ons allen verantwoord te kunnen laten schaatsen. 

Alle relevante informatie hierover is te vinden op de website van de ijsbaan; ga hiervoor naar de link: 

https://ijsbaanhaarlem.nl/bezoekersinformatie-2020-2021-in-verband-met-covid-19/ 

Maartens Café is open. Het café-restaurant op de ijsbaan is open. Het aantal zitplaatsen is beperkt tot 

ongeveer 45 personen. Houd daar rekening mee. 

  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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IJshal Leiden 

Vorige maand werd de info van de Leidse baan gepubliceerd. Wellicht ten overvloede hierbij de 

website: 

https://www.schaatshalleiden.nl De website is overigens na de overheidsbriefing van maandag 28 

september niet aangepast. De details zijn te vinden onder de kop ‘Spelregels op onze 

sportaccommodatie’. 

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 skeeleren en fietsen. 

Gebruik je hersens én bescherm ze met een helm.  

 

Wil je meer kunnen zeggen dan alleen ‘hola’ en ‘adiós’? Volg Spaanse lessen!  

Je gaat bijvoorbeeld op vakantie naar Spanje of je wilt de leuke liedjes mee kunnen zingen? Vanaf nu, 

kun je Spaanse lessen volgen op de Kaag. 

De lessen zijn voor alle leeftijden, niveaus en doeleinden. De training wordt verzorgd door een 

enthousiaste Spaanstalige die een universitaire studie Taalkunde Spaans en Literatuur afgerond heeft. 

De lessen worden gegeven in een corona proof omgeving. 

Kan jij niet wachten om Spaans te leren of je niveau te verbeteren? Neem voor meer informatie contact 

op met Marisol: mareetsole@hotmail.com 

¡Hasta pronto! 

 

Darten op zondag/spelletjesmiddag 

Door: Aad Koomen en het team Ontmoeting 

Hierbij een bericht van de dartclub en spelletjesmiddag op zondag.  

Wij gaan weer van start, met coronaproof maatregelen want veiligheid voor alles en iedereen.  

Je kan in de Ontmoeting een praatje maken, een pijltje gooien of een spelletje spelen en de kids 

kunnen zich uitleven in de gymzaal. Dus kom ook gezellig, hierbij de data wanneer we open zijn: 

18 oktober  

1 november 

15 november  

29 november  

13 december  

27 december  

De rest van de data volgt in het nieuwe H&W. Als u om de week een gezellige zondagmiddag wilt 

hebben, kom vanaf 14.00 uur gezellig langs. En uiteraard op 1,5 meter afstand, dan bent u van harte 

welkom. Als je klachten hebt dan raad ik u aan het niet te doen, maar dat spreekt voor zich.  

Tot de 18e oktober. 

  

about:blank
about:blank
about:blank
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Nieuws vanuit de Stal 

Door: Ria Stolk 

Tobias en de engel 

7 en 21 oktober: 10.30 uur in de Stal 

Op deze woensdagochtenden lezen we dit eeuwenoude sprookje en kijken we hoe 

Drewermann en Nico ter Linden dit psychologisch uitleggen. Rembrandt heeft er 40 

etsen, tekeningen en schilderijen van gemaakt. Begeleiding: Kees van Lent 

 

Opbrengst collecte Nierstichting Kaag en Buitenkaag 

Door: De Collectantengroep 

Vorige maand is in de week van 13 tot 19 september de jaarlijkse collecte voor de Nierstichting 

gehouden in de beide kernen. De opbrengst was dit jaar bijzonder mooi, namelijk € 909,97, waarvan 

113,50 via de QR codes werd bijgedragen. Alle gevers heel hartelijk bedankt daarvoor

 

Nieuws vanuit de St. Willibrordus 

Door: Erna van Steen, mede namens het team 

Eind september/ begin oktober staat elk jaar in het teken van de Kinderboekenweek. Dit jaar is het 

thema ‘Geschiedenis’ “En toen?’’  In groep 1-2-3 staan de ridders en prinsessen centraal. In groep 4-5 

krijgen de kinderen te zien dat vroeger alles anders was en in groep 6-7-8 gaan ze terug naar de tijd 

van de Romeinen. 

In de Kinderboekenweek krijgen we altijd een aantal nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek. Dit jaar 

hebben we gekozen om verschillende informatieve boeken aan te schaffen. Tijdens het lezen van deze 

boeken leren we meer over verschillende sporten, over diverse dieren, over allerlei beroepen, maar ook 

over andere tijden. Hoe fijn om hiervoor een boek te gebruiken! 

Lezen staat natuurlijk centraal tijdens deze week. Niks is zo fijn als je je helemaal ‘verliest’ in een 

boek. Maar soms is het best lastig om een leuk boek uit te zoeken. De kinderen vertellen deze periode 

over een boek tijdens de boekenkring. Zo promoten zij boeken die ze leuk vinden en helpen ze andere 

kinderen aan een idee om te kiezen in de bibliotheek.  

Ook het Engels krijgt vanaf deze periode een nieuwe impuls. We gaan met een nieuwe methode 

werken. Bij de methode ‘Groove.me’ is popmuziek de basis van de lessen. We zetten de methode vanaf 

groep 1 in.  Wellicht kunt u over een tijdje een kort gesprekje met de kinderen in het Engels voeren. 

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.  

 

Schippertjes 

  

 

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

• Heeft u een gevonden of verloren voorwerp? 

• Wilt u een oproep plaatsen? 

• Heeft u een familiebericht? 

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

Voorwaarden:  

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

Schippertje aanleveren via heenenweerkaag@hotmail.com. 

Vermeld bij uw Schippertje altijd uw naam, adres en telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres. 
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Recept oktober: Kip met chips en een lekkere salade 

Door: Jan Scheepens 

Een aantal jaren geleden kwam ik al zingend in contact met de voormalig chef-kok van de Fransche 

Brug in Roelofarendsveen, Annet de Jong. Het vlammetje van hobbykoken werd hierdoor flink 

aangewakkerd en sinds die tijd doen wij af en toe samen een leuk kookklusje en heb ik heel veel 

bijgeleerd. De recepten komen uit haar “grote boek” en ik ben blij dat ik ze met u mag delen. 

 

Nodig voor 4 personen. 

 4 kippendijen (of meer.) 

 Paprikachips 

 Olie 

 Zout/peper 

 Paprikapoeder 

 

• Snij de stukken kip in twee, zout, peper en beetje 

paprikapoeder erover.  

• In een schaal wat chips doen. En knijp ze lekker klein. 

(mocht je een keer voor een groter gezelschap de 

keuken in gaan met dit recept dan kan je eindelijk een 

keer een hele dichte zak chips platslaan. Altijd al 

gewild!!) 

• Een braadsleetje invetten met beetje olie. Paneer de 

stukken kip met de chips en leg ze in de slee. Strooi er 

nog wat stukjes chips over.  FF erop drukken en druppel 

er nog wat olie over. 

• In de oven ongeveer 25/30 minuten. Temperatuur 175▫C 

 

We gebruiken kippendijen omdat dit vlees sappiger is dan filet. Als er misschien nog een botje inzit 

haal je dit eruit. 

 Samen met gebakken aardappeltjes, sla en een of ander mayonaise sausje. 

 

Of…. 

Salade met mango en avocado 
 Bakje little gem-sla 

(kleine kropjes, vaak per 

4 verpakt. Blijft lang 

vers) 

 1 mango 

 1 avocado 

 Stukje komkommer 

 Kleine rode ui 

 Olijfolie (of zonnebloem) 

 Rode wijnazijn (of 

balsamico) 

 

• Halveer de ui en snij deze in dunne ringen. Doe in een 

bakje en voeg ongeveer 2 e.l. azijn toe. Door tijdje in de 

azijn te laten staan worden de uien zacht van smaak. 

• Maak de mango en de avocado schoon, schil de 

komkommer en snij in kleine blokjes. Snij een of twee 

kropjes van de sla in reepjes.  

• Maak van de uien, de azijn en olijfolie een dressing. 

Verhouding azijn/olie is 1/3. Vind je het iets te zuur, 

voeg nog wat olie toe of beetje honing. 

• Schep grootste gedeelte door de 

mango/avocado/komkommer. Sla in schaal, rest van de 

dressing erdoor, schep de mango enz. erbij. 

• Voor de gezelligheid en de kleur nog wat gehakte 

peterselie er over. 
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Uit het nieuws 

Bron: Leidsch Dagblad – 19 september 2020 
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Rijksmonument De Hervormde Kerk in Kaag krijgt subsidie 

Bron: Alles in Kaag en Braassem • 1 oktober 2020 

 

Dit jaar kregen vijf rijksmonumenten in de provincie Zuid-Holland subsidie om hun restauratie, 

herbestemming, toegankelijkheid en verduurzaming te bevorderen. De Hervormde Kerk in Kaag hoort 

bij een van deze vijf monumenten en krijgt een subsidie van € 61.163.  

 

Tussen 1 mei en 1 juli 2020 konden eigenaren van een rijksmonument een subsidieaanvraag indienen. 

De provincie ontving in totaal zeven aanvragen, waarvan er vijf gedeeltelijk gehonoreerd zijn. Om de 

subsidie te krijgen is gekeken naar de wijze waarop de voorziening is aangebracht, hoeverre dit gevolg 

heeft voor het monument, de cofinanciering, de publieke toegankelijkheid en de inzet van de 

werkplaats. 

 

“Het is mooi om te zien hoe talloze monumenteigenaren en een grote schare vrijwilligers elke dag weer 

hun daadkracht, energie en vakkennis inzetten. De provincie is blij dat zij daar middels onze 

subsidieregeling een steentje aan bijdraagt. Zo kunnen wij ons erfgoed behouden, beleefbaar maken 

en doorgeven aan toekomstige generaties. Want erfgoed is van ons allemaal’’, laat Willy de Zoete - van 

der Hout, lid van het college van Gedeputeerde Staten voor erfgoed en cultuur, weten.  

 

 

Schrijfcafé in Roelofarendsveen 

Bron: Alles in Kaag en Braassem • 29 september 2020 

 

Dinsdag 6 oktober organiseert auteur Alice Bakker het eerste schrijfcafé in Roelofarendsveen. Haar 

schrijfcafé betekent samen schrijven, van elkaar feedback ontvangen en elke maand aan de slag met 

een schrijfopdracht. 

 

Samen schrijven werkt stimulerend en motiverend. Je schuift het niet voor je uit, maar gaat aan de slag. 

Elke maand ontvangen de deelnemers van Alice een schrijfopdracht waar ze thuis mee aan de slag 

gaan. Tijdens het schrijfcafé wordt het besproken. Elkaar feedback geven maakt dat verhalen sterker 

worden. Deelnemers leren van elkaar en worden een betere schrijver. 

 

De bijeenkomsten worden op de eerste dinsdagavond van de maand gehouden in Roelofarendsveen, 

van 19.30-22.00 uur. Aanmelden is verplicht. Meer informatie: www.aliceinwoordenland.nl/schrijfcafe.  

 

 

Tentoonstelling Marinus Heijnes in Museum Noordwijk 

Bron: Witte Weekmail • 1 oktober 2020 

 

Van 10 oktober 2020 tot 21 maart 2021 staan getekende, geschilderde en gefotografeerde portretten 

van en/of door Noordwijkse kunstenaars centraal in het Noordwijkse museum. Het zelfportret van 

Marinus Heijnes is zowel “van” als “door” een Noordwijkse kunstenaar. Alhoewel Heijnes het grootste 

deel van zijn leven op het nabij gelegen Kaag eiland heeft gewoond en gewerkt, heeft hij rond 1930 

ook enige tijd met zijn vrouw en kinderen in Noordwijk aan Zee gewoond.  

www.marinusheijnes.nl   

  

http://www.aliceinwoordenland.nl/schrijfcafe
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Terugblik 

Bron: Leidsch Dagblad – 27 juni 1953 
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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• 

G
re

ve
lin

g 
• 

D
e 

W
ijd

e 
A

a 
• 

K
ro

m
m

e 
D

oe
s 

• 
O

eg
st

ge
es

te
rk

an
aa

l •
 W

ar
m

on
de

r 
L

ee
de

 •
 K

le
in

 K
er

ke
ga

t 
• 

D
ie

pe
nh

oe
k 

• 
W

at
er

lo
os




