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Van uw redactie 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

Nog een week en dan is het al weer Sint Maarten. Voor kinderen was en is dit altijd een van de 

hoogtepunten van het najaar. Het is een vast rijtje: Herfstvakantie, Sint Maarten, de aankomst van 

Sinterklaas, het Sinterklaasfeest, Kerstmis en dan op 31 december knallend het jaar uit. Dit jaar is alles 

echter anders. Het is nog onduidelijk of Sint Maarten door kan gaan, maar de kinderen zijn alvast 

voorbereid, want op de St. Willibrordusschool zijn lampionnen gemaakt. Vergeet dus niet om voor 11 

november iets lekkers in huis te halen, want georganiseerd of niet, er zullen vast wel kinderen 

langskomen om hun liedjes te zingen en lampions te showen. Om alvast in de stemming te komen 

staat daarom achterin deze Heen & Weer een leuke Sint Maarten kleurplaat! 

Terwijl normaal in het najaar het verenigingsleven weer op volle toeren gaat draaien, blijft het dit jaar 

door alle Corona-maatregelen overal stil. Dat merken wij als Heen & Weer ook aan het uitblijven van 

vaste rubrieken. Géén Kaagfit, geen bijeenkomsten in De Stal, geen activiteiten in De Ontmoeting, geen 

vergaarochtenden van het Heen & Weer, enzovoorts. En de gesloten horeca maakt het ook niet 

gezelliger. Gelukkig kunnen wij nog wel naar buiten voor een lekkere wandeling en de ‘die hards’ 

stappen nog in hun boot om de vrijheid van het water op te zoeken. Over water gesproken: voor de 

zoveelste keer in de afgelopen decennia zijn er in de Gemeenteraad weer eens vragen gesteld wat een 

brug naar de Kaag zou kosten. Zie hiervoor het stuk van de Dorpsraad, de vragenbrief van de 

Gemeente en het stuk uit het Leidsch Dagblad. Iets om goed in de gaten te blijven houden… 

Veel leesplezier!  



3 

 

Van de dorpsraad 

E: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 

W: www.kaag-buitenkaag.nl 

Door: Henny Looijestein 

De situatie rondom COVID-19 houdt ons allemaal bezig en het einde is nog niet in zicht. Ook de 

Dorpsraad is in de afgelopen maanden beperkt in de mogelijkheden om fysiek te vergaderen of om 

gezamenlijk projecten op te starten. In de periode van de eerste COVID-19 piek zijn veel initiatieven 

tijdelijk stil komen te liggen en werden vergaderingen met overheden en instanties geannuleerd. De 

Dorpsraad zelf heeft toen ook minder vergaderd. In het voorjaar hebben wij de Algemene 

Ledenvergadering moeten annuleren en ook de vergadering van 13 november, onder voorbehoud 

aangekondigd in de Heen en Weer van oktober 2020, zal niet kunnen plaatsvinden vanwege de 

geldende maatregelen.  

Na de zomer zijn we weer voorzichtig aan het opstarten en hebben wij ervaring opgedaan met een 

eerste digitale vergadering. Het is natuurlijk niet zo dat er niets gebeurt want belangrijke dossiers, die 

aandacht nodig hebben, zijn er altijd. We gaan proberen vanaf deze maand u weer op de hoogte te 

houden van lopende zaken, projecten en initiatieven.  

Op 14 oktober jl. hadden wij een overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Haarlemmermeer, 

die ons de plannen hebben getoond voor de aanpassingen van het gebied rondom het gemaal 

Leeghwater. Deze plannen maken onderdeel uit van de Visie Ringdijk en Ringvaart maar worden 

geïsoleerd uitgewerkt voor het gemaal. Wij waren onder de indruk van de plannen, die hoofdzakelijk 

het park en het hekwerk rondom het gemaal betreffen. Leuk nieuws is dat het standbeeld van Jan 

Adriaansz. Leeghwater, pleitbezorger van de drooglegging van de Haarlemmermeer, naar de 

Buitenkaag komt. Het standbeeld staat, sinds de onthulling in 2004, in Hoofddorp. Wie meer wil weten 

over de plannen, kan deze opzoeken op de gemeentelijke website van de gemeente Haarlemmermeer.  

De fractie van Samen voor Kaag en Braassem heeft bij het college van B&W van Kaag en Braassem 

vragen gesteld over de financiële, organisatorische en bouwtechnische aspecten van een eventueel te 

bouwen brug tussen de Kaag en Buitenkaag. De fractie heeft deze vraag gesteld om een inschatting te 

kunnen maken of een brug een reële oplossing voor de verkeersontsluiting op Kaageiland is. Het 

college van B&W heeft geantwoord dat om de vragen van de fractie te kunnen beantwoorden, een 

gedegen onderzoek nodig is en dat een dergelijk onderzoek tijd en geld kost en ook schaars is. Het 

college van B&W heeft om die reden de fractie verzocht om de gemeenteraad van Kaag en Braassem te 

vragen of een meerderheid van deze Raad behoefte heeft aan een dergelijk onderzoek. Het is ons nog 

niet bekend of de fractie een vervolgvraag zal stellen maar wij houden de ontwikkelingen in de gaten. 

(Noot van de redactie: zie ook pagina’s 13 t/m 15.) 

Er zijn signalen dat gemeente Kaag en Braassem mogelijk op zoek gaat naar gemeenten om te fuseren. 

De gemeenteraad van Kaag en Braassem wil hierover een debat voeren. Een mogelijke herindeling kan 

gevolgen hebben voor de Kaag en het is belangrijk om deze ontwikkelingen te volgen.  

De speelplek Leidsemeerstraat dreigt te verdwijnen 

De dorpsraad heeft een brandbrief gestuurd naar de wethouder van de gemeente Haarlemmermeer, 

om te voorkomen dat de speelplek aan de Leidsemeerstraat opgeheven wordt. De speelplek staat op 

grond van de Heilige Joannes Evangelist kerk. Aan het einde van het jaar loopt de pachtovereenkomst 

met de kerk af en de gemeente is niet van plan om deze te verlengen. De speelplek zal dan feitelijk 

opgeheven worden. Hopelijk kunnen we de gemeente op andere gedachten brengen. 

Volgens het speelruimtebeleid van de gemeente hoeven de speeltoestellen niet vervangen te worden, 

omdat het aantal kinderen in het dorp laag is. Er wonen in Buitenkaag ca. 48 kinderen in de leeftijd van 

0 tot 12 jaar. Zij dreigen op te groeien zonder voldoende speelmogelijkheid die zij nodig hebben voor 

hun ontwikkeling. Daarnaast dreigt het dorp een ontmoetingsplek voor jong en oud te verliezen. 

In het voorjaar heeft de dorpsraad met een huis-aan-huis vragenlijst de bewoners gevraagd wat zij van 

de speelplek vinden. We hebben reacties gekregen van kinderen, ouders en ouderen uit het dorp. 

Bewoners hebben de speelplek in de afgelopen jaren achteruit zien gaan en vinden het onderhoud niet 

Secretariaat: a.i. Ferry Offerman, Balgerij 10 

M: 06–15 28 79 11 

http://www.kaag-buitenkaag.nl/


4 

goed. Zo is de glijbaan reeds verwijderd en niet vervangen. De schommel, klimrek en wipkip zijn ook 

aan het einde van hun levensduur. De ondergrond van de jeu de boule-baan is niet in orde, waardoor 

er onkruid blijft groeien. Ondanks de staat van het onderhoud, hechten kinderen, ouders en ouderen 

veel waarde aan de speelplek. Kinderen spelen graag in de speelplek, na school en in het weekend. 

Kinderen uit Buitenkaag spelen daar met kinderen van Kaageiland. Oppas opa’s en oma’s gaan met hun 

kleinkinderen naar de speelplek. 

Een goede speelplek is belangrijk voor de leefbaarheid in ons dorp. Het is goed voor de kinderen; om 

te bewegen, zich te ontwikkelen en andere kinderen te ontmoeten. Het is essentieel om gezond op te 

groeien. Ook is het goed voor sociale ontmoeting in de wijk, van ouders, oppas opa’s en oma’s en 

andere bewoners. Het heeft ook een sociale functie. 

In de brief heeft de dorpsraad daarom aan de gemeente gevraagd: 

• om zich uit te spreken dat zij speelruimte voor de kinderen in Buitenkaag belangrijk vindt 

• om speelruimte als belangrijk onderdeel mee te nemen in de visie Buitenkaag 

• maatwerk te bieden voor kleine kernen in het speelruimtebeleid, zodat ook kinderen in kleine 

kernen voldoende kunnen spelen, bewegen en ontmoeten 

• aandacht voor voorzieningen in de openbare ruimte voor ouderen en andere bewoners, 

waardoor ook zij actief kunnen blijven en elkaar kunnen ontmoeten. 

• om het behoud van de speel- en ontmoetingsplek aan de Leidsemeerstraat 

Wij hopen op een positieve reactie van de gemeente en om samen tot een goede oplossing te komen. 

Visie Buitenkaag 

Onderdeel van deze visie is het glastuinbouwgebied en de toekomst hiervan voor onze gemeente. 

Er is op 22 juni een voorlichting sessie georganiseerd door de gemeente voor alle ondernemers die 

momenteel actief zijn in dit gebied. Hierin heeft de gemeente uitgelegd wat de mogelijkheden zijn voor 

andere activiteiten in dit gebied en wat daarvoor de voorwaarden zijn waaraan voldaan moet worden. 

Ook welke procedures er gevolg kunnen en moeten worden om tot een andere invulling te komen van 

dit gebied. Op 27 oktober is een vervolg hierop richting de ondernemers via een on-line sessie  

Een ander onderdeel van de visie Buitenkaag is de inrichting van het gebied rond het gemaal. In 

samenwerking met Rijnland is er een voorlopig ontwerp tot stand gekomen waarin het hele gebied ten 

oosten van de hoofdvaart bij het gemaal opnieuw wordt ingericht met veel groen en ruimte voor 

recreatie voor passanten en bewoners. Ook voor het standbeeld van Leeghwater is er een centrale plek 

opgenomen in dit plan. 

Het totale plan Visie Buitenkaag is nog in ontwikkeling binnen de gemeente, zodra de plannen vastere 

vormen krijgen komt er nog een voorlichtingsavond waarvoor alle bewoners worden uitgenodigd en 

waar we ook inspraak krijgen in de plannen. 

Zoekgebied Windmolens 

In het kader van de energietransitie heeft de gemeente Haarlemmermeer zich ten doel gesteld een 

bijdrage te leveren aan het opwekken van groene energie in de vorm van zonneweiden en 

windturbines. 

Voor ze zonneweiden is het oog gevallen op terreinen rond Schiphol en voor de windturbines is er een 

zoekgebied vastgesteld in de zuidoost punt van de Haarlemmermeer. Uitgangspunt is de realisatie van 

15 turbines in dit gebied tussen de hoofdvaart en de ringvaart van Abbenes tot Burgerveen. 

In juni hebben wij samen met Abbenes en Weteringbrug een peiling gedaan onder de bewoners over 

deze plannen van de gemeente. Uitkomst van deze peiling maakt duidelijk dat er geen draagvlak is 

onder de bewoners van de zuidpunt voor de plaatsing van windturbines. Een grote meerderheid staat 

open voor andere vormen van energieopwekking maar is tegen windturbines. 

Tijdens een voorlichtingen sessie van de gemeente, gehouden op 23 september in Abbenes, is dit 

standpunt duidelijk naar voren gebracht door de gezamenlijke dorpsraden. 
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Papiercontainer 

Inmiddels is er in het milieupark op de Buitenkaag in de Zweilandstraat een extra papiercontainer 

geplaatst en ook worden de containers regelmatiger geleegd. Hierbij nog een keer een oproep om als 

de containers vol zijn, de spullen niet naast de containers achter te laten. Maar neem het weer mee, 

totdat er weer ruimte is in de containers. Het milieupark is bestemd voor glas, papier en plastic afval! 

Het is niet de bedoeling dat er GROF VUIL gedumpt wordt. 

Veerstoepen 

Op het moment dat u deze Heen & Weer leest, zijn de veerstoepen gerenoveerd.  

Tot zover voor deze maand. In een volgend Heen & Weer zullen we met u nadenken over nieuwe en 

andere manieren om met elkaar van gedachten te wisselen, meningen te vormen en prioriteiten te 

bepalen en de belangen van de Kaag en Buitenkaag te behartigen. Wij zullen dan ook een voorstel doen 

voor een echte of een alternatieve ledenvergadering.  

Blijf gezond en hou vol in deze lastige tijd.  

ALV 13 november. 

De geplande ALV van 13 November gaat als gevolg van de corona regels definitief NIET door 

 
Toekomst Kerk op Kaageiland 

Door: Jan Biemond 

In januari 2018 heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Kaag een driehoofdige 

commissie ingesteld, te weten: Aad Wols, Truus Verbaas en Jan Biemond, de zogenaamde denktank. 

Met als opdracht na te denken over de toekomst van de al maar kleiner wordende kerkelijke gemeente 

en tegelijkertijd een visie te ontwikkelen hoe om te gaan met het kerkelijke erfgoed, waaronder het 

monumentale kerkgebouw (Rijksmonument). Niets doen is geen optie, dan rest uiteindelijk verkoop. 

Willen we het monumentale gebouw behouden voor de Kaag, dan moeten we het laten ‘meebewegen 

naar de toekomst’, door een breder, multifunctioneel gebruik te bevorderen in samenhang met de 

omgeving. Enerzijds voor kerkgang, rouw en trouw, maar daarnaast steeds meer voor lezingen, 

trainingen, exposities, toneel, theater, zang en dans, yoga, vergaderingen, cursussen en workshops, 

concerten en sfeervolle diners. Kortom: ‘Behoud door ontwikkeling’. Door de ingebruikneming van de 

Algemene Begraafplaats Kaag in 2009 is de kerk met aula/mortuarium ook steeds meer een plek 

geworden voor herdenking en afscheid. Voorkomen moet worden dat we deze faciliteiten gaan missen. 

In nauwe samenwerking met ir. Hans Götz, GVB architecten, Bureau voor Architectuur, Restauratie en 

Bouwhistorie te Leiden is een plan ontwikkeld tot herinrichting van het interieur van de kerk. Dit plan is 

op 1 mei 2019 gepresenteerd tijdens een gemeenteavond. De kerk is de afgelopen honderd jaar 

ingericht volgens de inzichten uit die tijd en een zaal-vullend kerkbezoek. De starre meubilering met 

vaste banken, de te smalle gangpaden en de vele niveauverschillen worden nu steeds meer als een 

belemmering ervaren voor een breder gedacht gebruik. Daarbij is de wens uitgesproken om bepaalde 

verbouwingen uit het verleden ongedaan te maken ter meerdere glorie van het monumentale gebouw. 

Het voorliggende plan staat geheel in dienst van het behoud van het gebouw, waarbij maatregelen met 

betrekking tot toegankelijkheid en duurzaamheid zorg moeten dragen voor een multifunctioneel 

gebruik nu en in de toekomst.  

Unaniem werd tijdens de gemeenteavond besloten de denktank te verzoeken de door de architect 

gepresenteerde plannen nader uit te werken en de benodigde vergunningen aan te vragen. Ook zijn 

oriënterende bezoeken gebracht aan een tweetal gemeenten die al verder zijn in deze ontwikkeling, te 

weten: Het Witte Kerkje van Ter Heijden en de Oude Kerk van Spaarndam.  

De gemeente Kaag en Braassem heeft inmiddels de omgevingsvergunning voor het plan onherroepelijk 

verleend. De erfgoedcommissie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft ook positief 

geadviseerd. Al vroeg in het traject werd er asbest geconstateerd in de wanden van de kerk. Na 

consultatie en rapportage door een extern adviesbureau blijkt dit te leiden tot een aanzienlijke 

kostenpost.  
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Fig. Kerkinterieur.  Links: bestaand, met starre indeling; rechts met flexibele indeling 

 

Een calculatiebureau heeft in november 2019 een eerste begroting gemaakt voor het totale project. Op 

basis van dit kostenplaatje heeft de denktank, na instemming van de kerkenraad, in februari 2020 

contact gezocht met het Classicaal College voor Behandeling Beheerszaken (CCBB) van de PKN. Onder 

voorwaarden hebben zij hun goedkeuring gegeven om geld vrij te maken voor deze bouwplannen.  

In het najaar van 2019 en in februari/maart 2020 zijn de plannen door de architect in detail 

uitgewerkt. Dit voorjaar zijn de plannen onderhands aanbesteed om te komen tot een duidelijk inzicht 

in de totale kosten van het project. 

Momenteel zitten we in een groot, spannend aanvullend subsidietraject met meerdere aanvragen bij 

zowel landelijke als lokale fondsen. Deze subsidies zijn noodzakelijk om over voldoende middelen te 

kunnen beschikken om dit project te kunnen c.q. te mogen uitvoeren. 

We zijn daarom heel blij te kunnen melden dat naast de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ook de 

provincie Zuid-Holland - die gaat over de rijksmonumenten binnen haar provincie - ons inmiddels een 

substantiële subsidie heeft verstrekt in het kader van Herinrichting Rijksmonumenten. Onze kerk 

behoort hierbij tot de vijf Zuid-Hollandse rijksmonumenten die een subsidie hebben ontvangen ter 

bevordering van herbestemming. In het bijzonder voor duurzaamheidsmaatregelen en 

toegankelijkheidsverbetering. Ons plan past heel goed binnen het provinciale doel om erfgoed, cultuur 

en toerisme te bevorderen, door erfgoed ‘beleefbaar’ te maken in balans met de omgeving en het zo 

door te geven aan toekomstige generaties. 

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/september-2020/verduurzaamde-beter-toegankelijke-

rijksmonumenten/ 

Wij hopen medio november een duidelijk beeld te krijgen over de uitstaande subsidies om te kunnen 

starten met het besluitvormingstraject binnen de eigen gemeente en op landelijk PKN-niveau. Wij 

houden u op de hoogte. 

 

Boeken: een aanrader 

Door: Glynis Breman 

Een van de boeken die ik de afgelopen maand heb gelezen en die ik zeker aanraad is: 

‘De mannen van Maria’ van Anneloes Timmerije. 

Maria van Aelst wordt door haar ouders naar de Oost gestuurd als een van de zeven meisjes, die voor 

de Volksplanting moesten zorgen. Nette jonge Hollandse meisjes, die nog nooit gekust waren, negen 

maanden per schip naar de Oost, waar zij uitgehuwelijkt werden aan Hollandse mannen om Hollandse 

kinderen te baren. 

De schrijfster heeft een vergeten vrouw uit de 17e eeuw tot leven gewekt, een vrouw die waarschijnlijk 

de eerste vrouwelijke diamanthandelaar is geweest. Het is een boek geworden over een sterke 

zakenvrouw die haar eigen weg ging. Het boek geeft ook een mooi tijdsbeeld van Batavia. 

Ik heb het boek in 3 dagen met plezier gelezen op aanraden van twee van mijn mannelijke leesmaatjes. 

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/september-2020/verduurzaamde-beter-toegankelijke-rijksmonumenten/
https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/september-2020/verduurzaamde-beter-toegankelijke-rijksmonumenten/
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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/ 

Trainingen onder Corona omstandigheden, het werk van Olaf Overbeek 

Mijn intentie. Graag wil ik u bijpraten over het werk op de (ijs)vloer, ik ben daarvoor op bezoek gegaan 

bij Olaf, hij werkt daar als instructeur en is derhalve op de hoogte van de actuele situatie. 

Hoe is dit treintje gaan rijden. Trainer Jan Rodewijk vond het een goed idee om aandacht te schenken 

aan het werk van zijn collega trainer Olaf Overbeek. Als je aardige stukjes wilt aanleveren moet je 

vooral luisteren naar je tipgevers en dat heb ik dus gedaan. Gelukkig vond Olaf het ook een goed idee 

om in onze Heen en Weer zijn ervaringen met ons te delen.   

Inleiding. Rekening houdend met de Corona maatregelen, doet Olaf er alles aan om de doelstelling van 

STS-KGM, in bovenstaande alinea vet afgedrukt, invulling te geven.  Sinds de start van dit seizoen is 

zijn werkterrein de Haarlemse ijsbaan. Tot en met vorig seizoen was hij vooral in Leiden als trainer 

actief. In Haarlem traint hij met twee collega’s van STS-KGM en twee van de Warmondse IJsclub, een 

veertigtal schaatsers tussen de twaalf en twintig jaren jong. 

Eerst iets over Olaf. Hij is circa twaalf jaar geleden begonnen als assistent van Jan Jaap Hoekstra. 

Toen Jan Jaap gedwongen door medische problemen een stap terug moest doen heeft Olaf de taken 

geleidelijk van hem overgenomen.  Uiteraard moet daarvoor een opleidingstraject worden doorlopen, 

zowel op praktisch als theoretisch gebied. Zijn praktijkbegeleider was Emil Root. Olaf behaalde het 

diploma schaatstrainer 2. Je moet in dat vak bij blijven en daartoe haalt hij iedere twee jaar minstens 

10 studiepunten met aanvullende cursussen. Olaf geeft aan dat hij in Haarlem goed bezig is zijn draai 

te vinden. Factoren van invloed daarbij zijn onder meer de veranderde doelgroep waarmee hij nu 

werkt, de samenstelling van het trainersteam, de andere locatie met een 400 meter baan in plaats van 

een van 180 meter en dat alles onder het regime van de recent aangescherpte maatregelen als gevolg 

van corona.  Later daarover enige details. 

Hoewel niet helemaal passend onder de titel wil ik niet onvermeld laten dat Olaf sinds jaar en dag ook 

nauw betrokken is bij opzet en uitvoering van de jaarlijkse zomerkampen. De perfect georganiseerde 

kampen worden door de deelnemers hooglijk gewaardeerd. Allen genieten geweldig van de sportieve 

en sociale activiteiten en komen steeds super enthousiast en voldaan, maar ook moe thuis. Hun 

commentaar bij thuiskomst: we gaan volgend jaar zeker weer mee … waarna sommigen meer dan het 

klokje rond sliepen      . Corona was de afgelopen zomer helaas spelbreker.  

De Haarlemse trainingen.  Omdat wegens het virus het maximale aantal schaatsers in de baan werd 

beperkt tot 125, is uitgeweken naar de wat rustiger zondag. Serieus ingrijpende beperkingen doen 

momenteel ernstig afbreuk aan de efficiency van trainingen. Groepsvorming is verboden, daarmee 

vervalt de mogelijkheid de gebruikelijke aanwijzingen, dus uitleg aan groepjes te geven. De schema’s 

liggen uitgeprint op de boarding, de schaatsers kijken zelf welke oefeningen gedaan moet worden. 

Individueel moeten de deelnemers daarna aan de gang. Individueel trainen hebben ze trouwens sinds 

het begin van corona ook al moeten doen. De trainers mogen wel mee schaatsen en al rijdend uitleg 

geven en aanwijzingen. Daarbij mag niet luid gesproken worden. Ook de wedstrijden zijn helaas door 

de corona uitgesteld; dus nu vooral kracht- en duurtraining. Olaf vindt het leuk om te zien dat al onze 

schaatsers zo fanatiek bezig blijven en zo goed met elkaar omgaan. Hij vindt het een prachtig en 

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/
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gezellig team. Het doet hem ook met veel plezier terugdenken aan de tijd dat hij zelf trainde: een extra 

stimulans om als trainer actief te zijn ... 

Zijn er maatregelen ter verbetering beschikbaar. Napratend bedachten we dat we misschien met de 

toepassing van individuele communicatiemiddelen de trainingen zonder overtreding van coronaregels, 

beter zouden kunnen maken. Het hele professionele wielerpeloton rijdt met oortjes en ook 

motorrijscholen gebruiken die. We hebben afgesproken zulke opties te onderzoeken en te bekijken of 

verwerving van de benodigde apparatuur door STS-KGM financieel en operationeel mogelijk is. Van 

deze plek dank ik Olaf voor zijn bereidheid tijd uit te trekken voor het interview. U hoort van de 

vorderingen. 

Stichting Hollands Merendistrict (SHM) 

De Stichting Hollands Merendistrict is de koepelorganisatie verantwoordelijk voor de coördinatie van de 

Meren- en Molentochten in onze regio. De laatste tochten werden gereden in 1997. Niet verwonderlijk 

dat de bodem van de kas in zicht is. De tochten genereren de inkomsten noodzakelijk voor de 7 

ijsclubs die participeren in SHM. 

Het is voor de SHM als koepelorganisatie, niet mogelijk om subsidies of sponsorgelden te verkrijgen. 

Zo’n organisatie heeft geen leden en ontwikkelt geen reguliere activiteiten. De SHM coördineert wel de 

vergunningen voor de tochten bij de gemeenten, de Veiligheidsregio Hollands Midden en de 

Geneeskundige Hulp Organisatie Regio (GHOR) Hollands Midden. Bij de tochten zijn vier gemeenten 

betrokken. De gemeente Kaag en Braassem treedt voor die vier op als regaal en dat maakt het een stuk 

eenvoudiger. De gemeente Kaag en Braassem accepteert daarbij een gunstige betalingsregeling. 

Allemaal redenen voor de zeven deelnemende clubs om de SHM met financiële steun in stand te 

houden. 

Gedacht is aan een jaarlijkse bijdrage van €100 per jaar per club. Uit de overzichten van de afgelopen 

jaren blijkt dat er jaarlijks ongeveer €600,- wordt uitgegeven aan noodzakelijke kosten. Op dit 

moment wordt ingeschat dat de €700,- toereikend is voor de continuïteit van SHM. De besturen van de 

ijsclubs is verzocht hierover in het voorjaar van 2021 een instemmend besluit te nemen.  

Club contributie KGM 

We hopen dat u als lid/ begunstiger gebruik wilt (blijven) maken van de automatische, jaarlijkse 

incasso; de afschrijving vindt dan plaats in november. Het individueel clublidmaatschap bedraagt €5,00 

(links) en per gezin (rechts) wordt €7,50 gevraagd. Een 

periodieke betaling via uw bank is ook een goede en vooral voor 

uzelf gemakkelijke optie. De Covid-19 maatregelen adviseren 

ons zoveel mogelijk contactloos zaken te doen en we hopen dat 

u dat ook in onze situatie wilt doen. Voor uw gemak en veiligheid 

kunt u reageren op ons betaalverzoek dat in de vorm van QR’s 

hier is afgedrukt. Mede namens het bestuur, bij voorbaat dank 

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

Gebruik je hersens én bescherm ze met een helm.  

 

Rectificatie 

Door: de Redactie 

Per ongeluk is in het Heen & Weer van oktober het stuk van de Parkeergroep Buitenkaag geplaatst 

onder het kopje van de Dorpsraad. Onze excuses daarvoor. De Parkeergroep opereert onafhankelijk 

van de Dorpsraad en deelt zelf haar bevindingen. 
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Nieuws vanuit de St. Willibrordus 

Door: Erna van Steen, mede namens het team 

Tijdens de Kinderboekenweek hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 een mooie tekening gemaakt 

over het thema ‘Geschiedenis’ ‘En toen?’ De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben hier een schitterend 

verhaal over geschreven. Een deskundige jury, bestaande uit alle leerkrachten, heeft gekeken welke 

tekenaars én welke schrijvers hier nog meer in uitblonken dan de rest. Wat een moeilijke opgave was 

dit, want wat een meesterwerken zaten hiertussen! Na veel wikken en wegen zijn Willemijn, Anthony, 

Nicola, Louise en Kimberly de gelukkige winnaars geworden. Zij hebben een gouden penseel of een 

gouden veer gewonnen.  

Na een heerlijk weekje herfstvakantie zijn we weer gestart. De kinderen van groep 1/2/3 werken aan 

het thema ‘Herfst’. Met elkaar denken de kinderen na wat ze al over dit thema weten. De juf schrijft dit 

op in een woordweb. Daarna wordt er nagedacht wat ze nog meer willen weten over dit thema. In de 

klas kan je duidelijk zien dat ‘Herfst’ centraal staat. Er zijn allemaal boeken over het thema verzameld, 

maar ook allerlei voorwerpen uit de natuur zijn uitgestald.  

Tijdens de herfst wordt Sint Maarten altijd gevierd. Of we dit jaar langs de deuren kunnen lopen, is nog 

niet bekend tijdens dit schrijven. Wat we wel weten is dat we met de kinderen een lampion maken. Dat 

doen we dit jaar groepsdoorbroken. Juf Sandra heeft verschillende voorbeelden van lampionnen 

gemaakt, waaruit de kinderen hun top vijf mochten uitkiezen. Hopelijk mogen de kinderen langs de 

deur en kunt u hun creaties in levenden lijve zien.  

Groep 4 t/m 8 is gestart met het thema ‘Voeding’. Zij leren o.a. waar ons voedsel vandaan komt en hoe 

dit in ons lichaam verteerd wordt. Ook leren zij na te denken over gezond- en ongezond eten. Verder 

wordt er aandacht besteed aan voedsel in andere landen en voedsel voor dieren. Kortom… Er valt weer 

veel te leren!  

Ook dit jaar hebben we ons weer ingeschreven voor het EU Schoolfruitprogramma. En… We zijn 

ingeloot! Vanaf 9 november 2020 t/m 6 april 2021 kunnen de kinderen weer drie dagen in de week 

genieten van het geleverde groente en fruit. Genoeg vitamines zorgen er hopelijk voor dat we allemaal 

gezond blijven! Corona zorgt er op dit moment wel voor dat we heel voorzichtig zijn met mensen de 

school in laten komen. Op dit moment zijn de leerkrachten en vrijwilligers verplicht om in de gangen 

mondkapjes te dragen. Dit wordt ook verzocht aan eventuele bezoekers. Gelukkig hoeven we in de klas 

geen mondkapjes te dragen!  

We hopen met elkaar gezond te blijven. Dat wensen we u natuurlijk ook toe! 

 

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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Wat beleeft de Mol 

Wat een drukte, wat een drukte.  

Ik heb mezelf maar weer even ingegraven. Zoveel mensen op ons mooie eiland, en dan niet alleen op 

ons eiland maar ook rondom het eiland op het water en in buitenkaag parkerend.  

We gaan nu weer de rustige periode tegemoet. De periode waarbij we elkaar als eilandbewoner weer 

vaker kunnen zien, we kunnen herkennen wie hier woont en wie niet.  

Voor mij persoonlijk een leuke tijd, weer vrij kunnen lopen over het eiland zonder de medelopers als 

melaatsen te behandelen, continue moeten opletten, zitten we niet binnen de anderhalve meter? Nu 

moeten we alsnog wel opletten, maar hoef ik in ieder geval minder als een dronken vrouw over het 

eiland te lopen omdat de tegemoetkomende persoon weigert naar de andere kant te gaan.  

Er zijn dagen geweest dat ik bij pont stond, nog op het eiland, kijkend naar de wal en dacht waarom 

waren die regels er ook alweer? Dat de auto’s die het eiland op moesten tot de hoofdvaart stonden, en 

dat blijkbaar al voor langere tijd. Dus al die auto’s moesten er nog op terwijl er hooguit 4 af gingen, 

ook de pontschipper riep nog wel eens ”Corona, was dah?”. Verbazingwekkend in elk geval.  

In de zomertijd is de criminaliteit op het eiland ook groter zoals ik heb gehoord en gemerkt. Aan het 

begin van het seizoen heb ik het zelf gemerkt. Beide handvatten van mijn auto af, in 2x. Om het leuk te 

maken. Gelukkig zijn er van de 2e x videobeelden en zijn deze met de politie gedeeld. Het onderzoek 

loopt nog dus geduld en afwachten wat daarmee gaat gebeuren. Naast mijn schade hoorde ik ook dat 

er op een aantal plekken is ingebroken om geld uit de kassa’s te halen. Ik kan hier boos om worden. 

Waarom blijven de mensen niet van andermans eigendommen af? Waarom vinden ze het nodig om 

anderen schade te geven? En dan juist de ondernemers die het al zwaarder hebben omdat het (echte) 

toerisme seizoen zo kort was? Jammer dat ze er zijn en jammer dat het moet.  

In mijn laatste column had ik geschreven over de Facebookpagina’s die ik had aangemaakt. Op de een 

of andere manier zijn die niet te vinden ben ik achter gekomen, Ik krijg ze ook niet meer zo dat ze wel 

te vinden zijn. Gelukkig kon ik wel de naam aanpassen waardoor de link makkelijker is: Voor de 

Buitenkagers is het: https://www.facebook.com/groups/buitenkager. Voor de Binnenkagers is het: 

https://www.facebook.com/groups/binnenkager. Ik vind het leuk om allerlei (mooie) foto’s of andere 

dingen te zien van ons mooie stukje Nederland.  

Tot de volgende :) 

 

Weekendsluiting A44 

Door: de Redactie 

In het weekend van 6 tot 9 november zal de A44 richting Leiden zijn afgesloten tussen knooppunt 

Burgerveen (= aansluiting met A4) en de afrit Noordwijkerhout. Rijkswaterstaat vernieuwt dan het 

asfalt. 

De afsluiting gaat in op vrijdag 6 november om 21.00 uur en duurt tot maandagochtend 9 november 

05.00 uur. 

Naar verwachting zal de toerit Kaag richting Leiden op zaterdag 7 november vanaf ca. 20.00 uur weer 

worden opengesteld. 

De A44 richting Amstetrdam blijft open.  
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Recept november: kruidkoek 

Door: Lia van der Helm 

In de herfst krijg ik elk jaar weer zo’n zin in 

kruidkoek. Het recept is heel gemakkelijk; 

even de ingrediënten door elkaar roeren, 5 

kwartier in de oven en je hebt een heerlijk 

geurende kruidkoek op het rooster staan.  

Als je even zoekt, zie je is dat er talloze 

recepten bestaan. Het gebruik van boter of 

niet, de samenstelling van de kruiden, 

bloem of zelfrijzend bakmeel; iedereen 

heeft zo zijn eigen favoriet. 

Hiernaast zie je een recept uit de 

verzamelde recepten van Teunie. Mooi 

uitgetypt op een typemachine en al 35 jaar 

bewaard in een ringmap. In die tijd bakten 

we nog in een gasoven en dat was soms 

best een gedoe om deze op de juiste 

temperatuur te krijgen. Dat was altijd nog 

wel even experimenteren en als je dan de 

juiste stand te pakken had, noteerde je dat 

bij het recept. Dat verklaart het omcircelde 

cijfer 2½. 

Hieronder mijn favoriet, ik schat uit 1990. De electrische oven had in onze keuken net zijn entree 

gemaakt en er was gratis een receptenboek bij geleverd. 

 

375 gram zelfrijzend bakmeel 

225 bruine basterdsuiker 

3 eetlepels stroop 

2,5 dl melk (of karnemelk, 0f 

soyamelk) 

200 gram rozijnen 

Kruiden: 

1 eetlepel kaneel 

2 theelepels kruidnagel 

½ theelepel koreander 

½ theelepel nootmuskaat 

½ theelepel zout 

½ theelepel peper 

 

• Vet een cakevorm in met boter en bestuif met bloem. 

• Meng zelfrijzend bakmeel, basterdsuiker, stroop en 

kruiden in een kom. Gebruik een spatel. 

• Voeg geleidelijk de melk toe en blijf goed roeren tot er 

een mooi glad deeg ontstaat. 

• Roer de rozijnen door het deeg. 

• Vul de vorm met het deeg. 

• Plaats de vorm iets onder het midden van de oven. 

• Voorverwarmen is niet nodig.  

• Baktijd 75 minuten op 160ºC. 

• Even controleren of de koek gaar is door er een houten 

satéprikker in te steken. Als deze droog eruit komt, is de 

koek gaar. 

• Laat de koek 10 minuten afkoelen voor je hem stort op 

een taartrooster. 

• Het lekkerst is de koek na 24 uur, maar ik begin altijd 

zodra hij is afgekoeld. 

 

Heerlijk bij de koffie, thee of in je lunchtrommeltje. 
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Familieberichten 

Dankbetuiging 

bij de ziekte en overlijden van onze zoon Marc. 

Het doet ons goed dat wij na het overlijden van onze zoon Marc zoveel liefde en warmte hebben 

ontvangen in de vorm van lieve kaartjes, mailtjes, woorden, zoveel troost, en in het bijzonder zo’n 

mooie boom in onze tuin ter herdenking aan onze Marc (van al onze buurtjes).  

Dit heeft ons diep ontroerd en is voor ons een grote steun. 

Bij deze onze welgemeende en hartelijke dank. 

Fam. Van Breen, Marijkelaan 9 Kaag. 

 

Verhuisbericht 
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Uit het nieuws 

Bron: Leidsch Dagblad – 23 oktober 2020 
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Algemene informatie 

Politie/brandweer/ambulance- wanneer elke seconde telt 1 1 2 

Politie kantoornummer 0900 8844 

Spoedeisende hulp huisartsen 's avonds en in het weekend 

Dagelijks: ma t/m do van 17:00 uur – 08:00 uur 

Weekend: vr t/m ma van 17:00 uur tot 08:00 uur 

Duin- en Bollenstreek: Dokterspost: DDDB, Buitenplaats Nieuw Schoonoord (BNS) 

Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA  VOORHOUT 

0252-240212 

Nieuw-Vennep en Abbenes: Huisartsenpost in Spaarne Ziekenhuis 

Spaarnepoort 1, 2134 TM  HOOFDDORP 

023 - 8908700 

Kaag en Braassem Spoedpost Zuid-Holland Noord, p.a Rijnland Ziekenhuis 

locatie Leiderdorp, Simon Smitweg 1, LEIDERDORP 

0900 - 5138039 

Apotheek 

Duin- en Bollenstreek Apotheek Sassenheim, Hoofdstraat 190, Sassenheim 

Voor spoedgevallen altijd iemand bereikbaar 

Apotheek Sassembourg, Jan van Brabantweg 51, Sassenheim 

 

0252 – 210169 

0252 - 228777 

Nieuw-Vennep en Abbenes Apotheek de Kind, Dr.V.Haeringeplantsoen 10, NIEUW VENNEP 

Apotheek Getsewoud, Händelplein 23, NIEUW VENNEP 

0252 – 672971 

088 - 8866444 

Kaag en Braassem Apotheek de Nachtwacht, Leiden 

Apotheek Alkemade, Roelofarendsveen 

071 – 5665019 

071 – 3319100 

Ziekenhuis 

Leiden Alrijne Ziekenhuis, di vanaf 13:00 uur tot wo 13:00 uur 

LUMC, wo vanaf 13:00 uur tot di13:00 uur 

071 – 5178178 

071 – 5269111 

Leiderdorp 24-uurs ziekenhuisdienst voor ongevallen 

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp 

071 – 5828282 

Overige nummers en informatie  

Basisschool RKBS St. Willibrordus, Hoofdweg 2034, 2158 MC Buitenkaag 

Email: info@st-willibrordusschool.nl 

Website: www.st-willibrordusschool.nl 

0252 - 544308 

 Dierenambulance Noordholland-zuid, spoednummer 144 of: 023 - 5246899 

 Dierenambulance Noordholland-zuid, kantoor 023 - 5491400 

Klachtennummers Stichting Geluidshinder Schiphol, klachtennummer 020 – 6015555 

 Gemeente Kaag en Braassem, klachtennummer 071 - 3327272 

 Rayonbeheer gemeente Haarlemmermeer 0900 - 1852 

Taxibedrijven A-Tax de Vries BV 0252 - 519000 

 Regiorijders 0900 - 9343 

 Ov-taxi Leidse Regio 0900 – 2022368 

AML Flex – Openbaar 

vervoer op afspraak 

Telefonisch te bespreken via 088-6 000 966 of via de app.  

Bestel: 30 minuten voor vertrek. Meer informatie: www.connexxion.nl/aml 

Ma t/m vr: tussen 6.30 – 20.30 uur 

Za/zo en feestdagen: 7.30 – 20.30 uur 

Buurtbus 

 

www.arriva.nl 

 

 

Van Buitenkaag, Kaagpont, naar Lisse 

Vertrek ma t/m vr: 07:50, 09:20, 10:50, 12:20, 13:50, 15:20, 16:50 (elk 1,5 uur) 

Vertrek zaterdag: 09:20, 10:50, 12:20, 13:50, 15:20, 16:50 (elk 1,5 uur) 

Van Buitenkaag, Kaagpont, naar Roelofarendsveen 

Vertrek ma t/m vr: 08:13, 09:43, 11:13, 12:43, 14:13, 15:43, 17:13 (elk 1,5 uur) 

Vertrek zaterdag: 09:43, 11:13, 12:43, 14:13, 15:43, 17:13 (elk 1,5 uur) 

 

mailto:info@st-willibrordusschool.nl
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