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Van uw redactie 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

Als recreatielocatie is het in Kaag en Buitenkaag duidelijk te merken dat mensen het zat zijn om binnen 

te zitten door de langdurige lockdowns. Zo was ruim voor Pasen reeds een behoorlijke drukte op de 

plassen waar te nemen. Maar ook de hoeveelheid fietsers langs de Ringdijk lijkt onuitputtelijk. En 

allemaal moeten ze natuurlijk even stoppen bij de hoek van de Leeghwater om naar het nieuwste 

megajacht van Royal Van Lent te kijken. Ook qua wandelaars was het opmerkelijk drukker in de 

Maartse weekenden, gestimuleerd door het door de lokale horeca opgezette ‘Rondje Kaag’. Een 

wandeltocht die ook in April nog enkele zondagen zal worden georganiseerd. 

Deze maand een zeer gevarieerd Heen & Weer. De parkeerproblematiek in Buitenkaag blijft de 

gemoederen bezig houden. Waarbij moet worden aangetekend dat er ook Buitenkagers zijn die 

kenbaar hebben gemaakt helemaal niet tegen het nieuwe parkeerterrein te zijn en prima kunnen leven 

met de door andere als overlast ervaren verkeersdruk. 

Een toevallig gesprek met een wandelaar leidde tot het verhaal over vondsten in de weilanden van 

Kaag: een interessant inkijkje in de hobby metaaldetecteren en de vondsten die daarbij uit de grond 

kunnen komen. Ook geeft de brandweereenheid van post Kaag een uitgebreid verslag van een uitruk 

op Faljeril. Wij mogen blij zijn met zo’n breed inzetbaar team! 

Voor wie het nog niet weet: de Buitenkaag is weer een autobedrijf rijker. In de oude hallen van C. 

Koomen aan de Hoofdweg Oost is nu Autobedrijf J.P. Rip gevestigd. Verder heeft het Oranjecomité het 

feestprogramma voor de Koningsfeesten bekendgemaakt. Noodgedwongen anders dan anders, maar 

zeker niet minder leuk als wij de verschillende activiteiten bekijken. 

Tot slot ook nog Boekennieuws, een update over de restauratie van de Protestantse Kerk, de lokale 

uitslagen van de verkiezingen en een leuk stuk over oud-Kager Lola van Praag. 

Veel leesplezier 
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Van de dorpsraad 

E: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 

W: www.kaag-buitenkaag.nl 

 

Beste dorpsgenoten van de Buitenkaag en Kaag,  

Als u vragen of opmerkingen heeft, stuur deze dan a.u.b. naar: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl  

Visie Buitenkaag 2040. 

Op 16 februari jl. heeft de gemeente Haarlemmermeer de concept Visie Buitenkaag 2040 ter inzage 

gelegd. De Visie Buitenkaag 2040 is beschikbaar op www.haarlemmermeergemeente.nl/Buitenkaag en 

op de website van de Dorpsraad.  

Op 11 juli 2019 hebben bewoners en ondernemers van de Buitenkaag kunnen meedenken over de 

lange termijnvisie voor Buitenkaag. Geïnteresseerden kunnen de inbreng van de bewoners nalezen op 

pagina 29 e.v. van de Visie Buitenkaag. 

Op 11 maart jl. heeft de gemeente Haarlemmermeer een informatiebijeenkomst georganiseerd voor 

geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst is een toelichting gegeven op de Visie en zijn vragen van 

de deelnemers beantwoord. Deze bijeenkomst van de gemeente was goed georganiseerd, digitaal en 

interessant. Na deze algemene informatiebijeenkomst zijn er nog twee verdiepende informatieavonden 

georganiseerd op 16 maart en op 18 maart. Tijdens deze bijeenkomst is dieper ingegaan op de Visie 

respectievelijk op het onderwerp parkeren. 

 

Na de informatiebijeenkomsten van de gemeente heeft de Dorpsraad op 22 maart bewoners van de 

Buitenkaag en Kaag uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de Visie Buitenkaag 2040. Ook 

de oplossingen voor de parkeerproblematiek, voor zover deze onderdeel uitmaken van de Visie, zijn 

besproken. De bijeenkomst was ten eerste informatief bedoeld maar ten tweede bedoeld om input te 

krijgen voor het schrijven van een zienswijze Visie Buitenkaag 2040. Ca. 25 geïnteresseerden hebben 

deelgenomen aan de informatie sessie. Het was voor het eerst dat de Dorpsraad digitaal een 

raadpleging heeft georganiseerd en dat was best spannend. Het is niet heel gemakkelijk om in korte 

tijd met veel bewoners over een verscheidenheid aan onderwerpen te praten. Wij waren heel blij met 

het aantal mensen dat de moeite heeft genomen om deel te nemen en inbreng te geven. Wij vonden 

het leuk ook nieuwe bewoners in de vergadering te zien en onderwerpen uit te wisselen, die belangrijk 

zijn voor Buitenkaag. 

Op basis van de inbreng van de bewoners en de informatie die wij kregen via de gemeente, heeft de 

Dorpsraad een zienswijze op de Visie Buitenkaag ingediend. Waar wij eerst bezorgd waren of wij een 

ieders inbreng zouden kunnen verwerken, denken wij dat dit toch aardig gelukt is. Wij willen iedereen 

die ons input gestuurd heeft en/of in het weekend meegelezen heeft hier hartelijk voor bedanken. 

Tijdens de informatiebijeenkomst hebben wij bewoners gevraagd ook zelf een zienswijze in te dienen 

als zij specifieke punten wilden inbrengen of specifieke belangen wilden behartigen. 

Blauwe zone Buitenkaag 

Op 26 maart is het besluit van de Haarlemmermeer om een parkeerschijfzone te introduceren op 

Buitenkaag gepubliceerd. 

De parkeerschijfzone wordt ingesteld door het plaatsen van borden ‘begin parkeerschijfzone’ en ‘einde 

parkeerschijfzone’, met opdruk ‘max. 2h’ en een onderbord met opdruk ‘ma t/m vr 9.00 – 13.00 h’ in 

combinatie met een blauwe markering om de beschikbare parkeerruimte aan te geven. 

De borden worden geplaatst op de volgende locaties: 

o op de Hoofdweg Oostzijde, direct vanaf de bebouwde kom grens van Buitenkaag; 

o op de Hoofdweg Westzijde, direct vanaf de bebouwde kom grens van Buitenkaag; 

o op de Lisserdijk, direct vanaf de bebouwde kom grens van Buitenkaag; 

o op de Huigsloterdijk, direct vanaf de bebouwde kom grens van Buitenkaag; 

o ter hoogte van het grote parkeerterrein aan de Leidsemeerstraat. 

Secretariaat: a.i. Ferry Offerman, Balgerij 10 

M: 06–15 28 79 11 

http://www.kaag-buitenkaag.nl/
mailto:dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl
http://www.haarlemmermeergemeente.nl/Buitenkaag
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In het besluit heeft de gemeente overwegingen opgenomen waarom tot het besluit tot invoering van 

een parkeerschijfzone gekozen is. Ook de onderbouwing van het besluit, de motivering, de 

belangenafweging en de reacties op ingediende zienswijzen zijn te lezen in het besluit. 

Voor meer informatie, zie Staatscourant 2021, 15909 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen 

(officielebekendmakingen.nl) 

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de 

maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor iedereen - 

na een telefonische afspraak - ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het 

Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp. Tegen het besluit kan gedurende 6 

weken bezwaar aangetekend worden. 

De parkeerschijfzone zal ongeveer 6 weken na bekendmaking van dit besluit (26 maart) ingevoerd 

gaan worden Bewoners die geen eigen parkeergelegenheid hebben, kunnen een parkeerontheffing 

aanvragen. 

Algemene Ledenvergadering 

Op 28 mei as. is de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad Kaag-Buitenkaag gepland. Wij gaan 

ervan uit dat het op die datum nog niet mogelijk is om fysiek met een grote groep te vergaderen. Om 

die reden zal de Algemene Ledenvergadering dan ook digitaal gehouden worden. 

Wij zullen om die reden de agenda dan ook beperkt houden. In de volgende Heen en Weer zullen wij u 

informeren over de agenda. Op de agenda staan in ieder geval twee punten, te weten  

i) de samenstelling van het bestuur 

ii) jaarrekening. 

Voor wat betreft de samenstelling van het bestuur informeren wij u dat de benoemingstermijn van de 

heren Feitsma en Offerman verstreken is per jaarvergadering van mei 2021. Beide heren zijn niet 

beschikbaar voor herbenoeming. Het bestuur van de Dorpsraad is voornemens drie kandidaten voor te 

stellen voor benoeming in het bestuur van de Dorpsraad. Meer informatie hierover volgt via de agenda 

van Algemene Ledenvergadering van 28 mei a.s. Tevens informeren wij u dat er nog een vacature open 

staat voor een bestuurslid van de Dorpsraad. 

Als u agendapunten heeft voor de Ledenvergadering, dan horen wij dat graag voor 1 mei as.  

Uitkomst peiling grootschalige opwekking energie (RES 1.0). 

Ongeveer een maand geleden hebben inwoners van Haarlemmermeer een peiling ingevuld over 

grootschalige opwek van zonne-energie en/of windenergie in Haarlemmermeer. Via deze weg houden 

wij u als dorps- en wijkraad graag op de hoogte van de resultaten en het advies aan de gemeenteraad. 

 

In onderstaande mail leest u in het kort de resultaten van de peiling. In de bijlage van deze mail vindt u 

een uitgebreid rapport met de resultaten, opgezet door onderzoeksbureau Markteffect. In de bijlage 

vindt u ook de raadsbrief die verzonden is aan de leden van de gemeenteraad. 

De resultaten 

Hoe en waar nieuwe energie wordt opgewekt, is besproken met veel partijen. U bent naast de 

grondeigenaren en initiatiefnemers van windmolens een zonneakkers actief betrokken geweest. Maar 

ook is er een enquête gemaakt die door 3.805 inwoners van Haarlemmermeer is ingevuld. 

 

Wind 

Twee zaken sprongen er wel uit. De helft van de mensen die de vragenlijsten invulde, gaf aan dat ze 

geen uitbreiding op de bestaande windmolens willen. In de directe omgeving van de huidige 

windmolens wil zelfs 67 tot 89 procent van de inwoners liever geen uitbreiding. Aan de andere kant 

gaf een meerderheid aan geen bezwaar te hebben tegen een uitbreiding van vier extra windmolens in 

een lijn langs de A4. Er is dus geen duidelijk ja of nee voor uitbreiding van windmolens. 

 

Het college van B&W adviseert de gemeenteraad om het zoekgebied voor windenergie in het zuiden 

van Haarlemmermeer daarom nu nog niet vast te stellen. Eerst moeten er meer vervolgonderzoeken 

komen. Dan kan de gemeenteraad over twee jaar, als de zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES) 

2.0. klaar is, hierover beslissen. 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-15909.html?utm_campaign=20210327&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_haarlemmermeer&utm_content=over_uw_buurt
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-15909.html?utm_campaign=20210327&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_haarlemmermeer&utm_content=over_uw_buurt


5 

Zon 

Het zoekgebied voor zonne-energie stond al vast. Via de peiling zijn veel ideeën van inwoners 

verzameld om de randvoorwaarden te bepalen. De inwoners willen een groene uitstraling, recreatie en 

biodiversiteit. Op basis van deze input komt er een zogenaamd beeldkwaliteitsplan. Daar neemt de 

gemeenteraad binnenkort een besluit over. Dit plan geeft de voorwaarden aan waar een 

vergunningaanvraag voor een zonneakker aan moet voldoen. 

 

Duurzame energie opwek belangrijk 

Uit de peiling blijkt dat 70 procent van de inwoners het belangrijk vindt dat de gemeente de opwek van 

nieuwe energie stimuleert. Hierbij hebben zonnepanelen op daken de voorkeur. De gemeente kijkt ook 

eerst naar het leggen van zonnepanelen op daken van huizen, scholen en bedrijfsgebouwen. Alle 

daken volleggen levert echter niet genoeg energie op en daarom zullen ook andere vormen van energie 

opwek gevonden moeten worden. 

 

Volgende stappen 

De komende tijd worden er verschillende stukken ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Om u 

een goed overzicht te geven wat deze stukken zijn en wanneer dit wordt aangeboden vindt u hieronder 

een overzicht.  

 

Wanneer Wat Uitleg 

15 maart 

Advies uitkomst peiling zon en 

windmolens naar de 

gemeenteraad.  

Dorps- en wijkraden, grondeigenaren en 

initiatiefnemers en tot slot hebben 3.805 inwoners van 

Haarlemmermeer hebben hun mening gegeven over 

de ruimtelijke mogelijkheden van zon- en windenergie 

in Haarlemmermeer. De uitkomst en het advies is 

gedeeld met de gemeenteraad. 

 April 

Beeldkwaliteitsplan zoekgebied 

zonneakkers naar de 

gemeenteraad 

In dit plan staat verder uitgewerkt wat belangrijk is om 

zonneakkers in te passen in het landschap, maar ook 

hoe een initiatief rekening moet houden met belangrijke 

thema’s (zoals milieu en overlast). 

Maart  
Beleidsplan Lokaal 

Eigenaarschap naar de raad 

In het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie 

wordt ‘lokaal eigenaarschap’ benoemd als belangrijke 

voorwaarde bij de ontwikkeling van zonne-akkers en 

windturbines. De gemeente heeft een document 

opgesteld waarin duidelijk naar voren komt wat 'lokaal 

eigenaarschap' inhoudt. Het zijn de regels voor het 

financieel betrekken van inwoners door alle initiatieven 

rondom zonnepanelen en windturbines in 

Haarlemmermeer. 

20 april 

RES 1.0 met het energiebod 

voor Haarlemmermeer naar de 

raad 

Hierin staat hoe de gemeente, samen met de regio, gaat 

werken aan de omschakeling naar duurzame elektriciteit 

en warmte en hoeveel ze denken op te wekken. 

Juni 
Besluit van de gemeenteraad 

over RES 1.0  
zie hierboven 

 

Meer informatie is te vinden op www.haarlemmermeer.nl/nieuweenergie.  

 

Heeft u nog vragen? Mail de gemeente dan via energie@haarlemmermeer.nl 

 

  

http://www.haarlemmermeer.nl/nieuweenergie
mailto:energie@haarlemmermeer.nl
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Uitslag verkiezingen 17 maart 2021 Buitenkaag: 

Exclusief de poststemmers en lijsten met 0 stemmen 

VVD 88  F v D 12 

PVV 44  Bij1 1 

CDA 42  Ja21 5 

D66 34  Code Oranje 1 

Groen Links 2  Volt 3 

SP 17  Piratenpartij 2 

PvdA 6  LP 1 

Christen Unie 2  Splinter 1 

Partij voor de dieren 3  BBB 2 

50 Plus 3  Lijst Henk Krol 3 

SGP 8  Trots 1 

   Totaal 281 

 

Uitslag verkiezingen 17 maart 2021 Kaag: 

Door Aad Onderwater, vz stembureau 7, Kaag. 

Bijna alles was dit maal anders. Het stembureau week uit naar De Stal op de Kaag omdat de kerk niet 

beschikbaar was. Ditmaal waren we met vier leden om te kunnen voldoen aan de maatregelen als 

gevolg van Covid-19. Voor het complete en overzicht van de opkomst ontbraken de resultaten van de 

stemming per post. Kennelijk werden de stem(plus)passen niet geregistreerd naar de woonplek van de 

stemmers. Bij 375 stemgerechtigden leverden de stemmers en de volmachten – samen 287 – een 

opkomstpercentage op van 76,54. Aardig, maar de realiteit is gunstiger.  

De voorkamer van De Stal stond ter beschikking. Ruimte genoeg, waardoor er zo nu en dan wat 

oplopers aanwezig waren, die recht doende aan de regelgeving  een plekje hadden om het stemmen 

waar te nemen, het haardvuur brandend te houden en de vleugel te bespelen. Wij waren naar ik 

aanneem daarmee een uitzonderlijk bureau. Het viel de bezoekende stemmers op dat ook de 

samenstelling anders was dan andere jaren. Een drietal nieuwe en jongere leden maakte nu deel uit van 

de crew. Tenslotte werd onze avondmaaltijd door Bij Benjamin verzorgd. De gebruikelijke rijsthap van 

De Twee Wilgen is geschiedenis.  

In de tabel heb ik alle partijen opgenomen en van de kandidaten, totaal meer dan 1.000, alleen de 

nummers 1 en 2. In de kolom # het nummer van de betreffende partij: wij moesten kiezen uit dertig 

partijen … 

Geconfronteerd met deze grote aantallen zou ik wensen dat wij weer digitaal gaan stemmen.  

ARTIJ TOT # 1 2 PARTIJ TOT # 1 2 

VVD 93 1 82 1 CODE OR 1 16  1 

PVV 32 2 29 2 VOLT 8 17 4  

CDA 23 3 15 7 NIDA 0 18   

D66 63 4 54 2 PIRATENP 3 19 1 1 

GR LINKS 5 5 3 
 

LP 0 20   

SP 10 6 6 2 JONG 0 21   

PvdA 3 7 3 
 

SPLINTER 3 22 3  

CU 3 8 3 
 

BBB 4 23 1 2 

PvdD 12 9 5 1 NLBETER 0 24   

50+ 3 10 2 1 L HENK Kn 0 25   

SGP 0 11 
  

OPRECHT 0 26   

DENK 0 12 
  

JEZUS L 0 27   

FvD 16 13 4 12 U-BUNTU CF 0 29   

BIJ1 0 14 0 
 

30 0 30   

JA21 5 15 4 
 

MODERN NL 0 35   

CODE OR 1 16 
 

1  287    
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Familiewandelpad Kaag  

Lopen met onderweg hapjes-to-go: nieuw initiatief maakt veel enthousiasme los 

Familiewandelpad Kaag lopen en onderweg - geheel coronaproof - hapjes-to-go oppikken. Het is een 

idee dat eind februari opborrelde bij Raymond Reeb van restaurant Tante Kee en direct veel 

enthousiasme losmaakte. 

„Wandelaars vinden het geweldig dat in deze tijden toch iets leuks mogelijk is. Ze zijn daar duidelijk 

naar op zoek. Voor ons als horeca-ondernemers is het een mooie manier om het vorig jaar geopende 

pad te promoten en omzet te generen”, meldt Reeb. Dat kan extra omzet voor de dag zelf zijn, maar 

wellicht ook later. Zo geven de gerechtjes een aardige kijk in de keukens van de deelnemende 

restaurants op Kaageiland - Tante Kee, Benjamins, Quattro en Matts - en Bites & Boats in Buitenkaag. 

Laatstgenoemde zaak is het startpunt: degenen die vooraf een ’Lekker rondje Kaag’ hebben geboekt, 

krijgen wat lekkers bij koffie of thee én een papieren stempelkaart. 

Terwijl de première nog geen week eerder was 

aangekondigd, trok de eerste zondag al honderd 

wandelaars. Voor de volgende drie zondagen werden in 

totaal driehonderd reserveringen gemaakt. Reeb: „Voor de 

spreiding werken we met tijdsloten. Het eerste tijdslot van 

een kwartier begint om half twaalf, het laatste om drie uur. 

Ook vragen we mensen, als ze niet tot één huishouden 

behoren, om afstand te houden en hooguit met zijn tweeën te lopen. Verder drukken we iedereen op 

het hart om vooraf naar de wc te gaan. Want al staan mensen nog zo op springen, we mogen ze niet 

binnenlaten.” 

Versoepelingen 

Voor april stonden er nog geen lekkere rondjes in de planning, omdat de ondernemers hoopten dat 

dan minimaal de terrassen weer open kunnen. Inmiddels is dat duidelijk dat dit niet gebeurt en wordt 

het ‘rondje’ nog eens drie weken voortgezet in april.  

Het bijzondere van het virus is volgens hem dat er anders naar wandelen wordt gekeken: „Vroeger was 

het suf, nu juist geweldig. En het mooie van ons pad is dat er veel attracties bij zitten die extra leuk 

zijn voor kinderen, zoals het labyrint, de uitkijktoren en een vlot waarmee je jezelf naar een 

zustereiland kunt trekken. Daardoor heb je helemaal niet door dat je vijf kilometer loopt.” Wie minder 

wil lopen, kan de attracties links laten liggen en zich concentreren op de Julianalaan en zijn lekkere 

zaken.  

Kijk voor meer info: https://kaag.nl/agenda/lekker-rondje-kaag 

 

 

Parkeeroverlast Buitenkaag: ‘Er zijn ergere dingen in de wereld’ 

Witte Weekblad, VDD, 20 maart 2021 

Er zijn ergere dingen in de wereld. Dat is de boodschap van Gerard die, liefst anoniem zijn verhaal wil 

vertellen over de parkeeroverlast die in Buitenkaag ervaren wordt. ”Bewoners reageren nogal 

ongepast”, vindt hij. 

“Regelmatig lees ik nieuws over het dorp Buitenkaag en dan met name over de parkeerproblematiek en 

bijbehorende overlast. Deze is ontstaan door een tekort aan parkeerplaatsen bij Royal Van Lent 

gevestigd op de Kaag. Deze prachtige scheepswerf bestaat al meer dan 170 jaar en medewerkers 

parkeren al die tijd inderdaad in Buitenkaag. Op Kaag zelf is hiervoor geen plek.” 

“Er is een grote parkeerplaats gerealiseerd aan de rand van Buitenkaag waar het overgrote deel kan 

parkeren en als deze vol is worden de overige openbare parkeerplaatsen uiteraard gebruikt. 

Medewerkers van Van Lent starten hun werkdag altijd zeer vroeg maar zijn ook weer op tijd weg 

waardoor bewoners hun parkeerplek eigenlijk niet kwijtraken omdat de meeste bewoners dan nog niet 

vertrekken naar eigen werklocatie of andere bezigheden.” 

Een hapje van het eerste lekkere 

rondje: Het oosters georiënteerde 

Tante Kee schotelde een quinoa 

salade voor met het Japanse zeewier 

wakame, komkommer, sojaboontjes, 

sashimi van zalm en crème van yuzu. 

https://kaag.nl/agenda/lekker-rondje-kaag
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“Bovendien heeft het overgrote deel van de bewoners een eigen parkeer plek(ken) op hun werf 

naast/voor hun woonhuis. Bewoners die over meerdere auto’s/busjes beschikken zetten deze zelf op 

de stoep terwijl men zelf een spandoek ophangt met de tekst ‘Buitenkaag is geen parkeerterrein’. 

“Bewoners claimen openbare parkeerplaatsen door er oranje pionnen neer te zetten, stoelen of ander 

materiaal; evenals rood/witte linten om een heel terrein af te zetten (parkeerterrein naast de kerk). Ook 

bekrassen ze auto’s, smeren ze zeep op voorruiten, strooien ze punaises op de grote parkeerplaats of 

zetten ze auto’s klem. Nogal ongepast!” 

“In de artikelen wordt gesproken over zwerfafval. Overal in heel Nederland ligt zwerfafval (helaas) maar 

in Buitenkaag valt het reuze mee. Bewoners zetten zelf behoorlijk veel grofvuil bij de brengparkjes in 

Buitenkaag (matrassen, kerstbomen, stellages, lampen, kinderspeelgoed, groot materiaal zoals hout, 

staal, zelfs hele bankstellen.” 

“De overlast zoals wildplassen, agressie, geluidsoverlast van muziek of dichtslaande portieren is nogal 

overdreven. Bij een tewaterlating van een nieuw jacht is er inderdaad meer publiek/genodigden en 

dergelijke op de been. Dit is hooguit een à twee keer per jaar en het laatste jaar helemaal niet i.v.m. 

Covid-19. Bij een dergelijke festiviteit zijn het ook de bewoners van Buitenkaag die komen kijken naar 

dit prachtige spektakel (wat natuurlijk niet verboden is).” 

“Er is nu een enquête geweest om informatie te verzamelen over de combinatie Kaagdorp en 

Buitenkaag. Een deel heeft niet gereageerd op deze enquête, omdat zij het er niet mee eens zijn en 

waarschijnlijk is een deel hiervan ook werkzaam (geweest) bij Van Lent. Bewoners van Buitenkaag 

weten dat ze wonen bij een groot bedrijf waarbij woon-werk verkeer en parkeren gebruikelijk is. Men 

moet zich niet zo irriteren en zich een beetje erbij neerleggen. Er zijn ergere dingen in de wereld.” 

Bij het oorspronkelijk artikel hoort een foto van een auto met door zeep besmeurde voorruit. Helaas is 

onze drukmachine in verband met het contrast in de foto niet in staat deze af te drukken. (Redactie) 

 

 

Wachttijden bij Kaagveer worden mogelijk teruggedrongen door automatisch 

betaalsysteem 
Leidsch Dagblad, Paul van der Kooij, 11 maart 2021  

Om de wachttijden bij het autoveer tussen Buitenkaag en Kaageiland terug te dringen komt er mogelijk 

een automatisch betaalsysteem met kentekenherkenning en een betaalautomaat. 

De gemeente Kaag en Braassem en de exploitant van de pont onderzoeken de mogelijkheden voor de 

invoering van zo’n systeem. Aanleiding is het feit dat vooral op zomerse dagen de wachttijden bij de 

pont ’behoorlijk oplopen’, zoals B en W dat noemen in een brief aan de raad: ’Veel tijd gaat er verloren 

door het verrichten van betalingshandelingen op de schepen. Daar valt nog tijdwinst te behalen.’ 

Volgens hen is het systeem ’enigzins vergelijkbaar is met dat van een parkeergarage’ en ze verwachten 

er ’op korte termijn uitgebreid over geïnformeerd en geadviseerd te worden’. Bij voorbaat 

waarschuwen ze dat mocht het tot invoering komen, ’daar uiteraard kosten aan verbonden zijn’. Ook 

omdat ze nog niet weten om welke bedragen het gaat, stellen ze de raad voor om later te bepalen 

welke exploitatievergoeding exploitant Swets Nautical Services jaarlijks krijgt voor de nog tot 31 

december 2028 lopende contractperiode. Voordat het toen nog ODV Maritiem B.V. geheten bedrijf op 1 

januari 2019 begon, werd afgesproken om dat voor 1 april 2021 te doen. 

Corona 

Tot die tijd zou er met voorschotten worden gewerkt. Voor 2019 werd de hoogte daarvan vastgesteld 

op 236.000 euro, maar dat bleek uiteindelijk te royaal. De jaarrekening leerde dat het verschil tussen 

kosten en baten 209.171 euro bedroeg. In 2020 daalde dat naar 167.416 euro. Zo waren de 

kaartverkopen gestegen en vielen de personeelslasten lager uit dan in het aanvangsjaar. Daarin 

moesten namelijk regelmatig krachten ingehuurd. Maar representatief zou 2020 - door corona - al 

evenmin zijn. 

Dit jaar wordt groot onderhoud gepleegd aan de twee schepen die de veerdienst onderhouden. Ter 

voorbereiding ondergingen ze eind vorig jaar een grondige inspectie. Volgens het college is hierbij veel 
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achterstallig onderhoud geconstateerd en bleken aanpassingen nodig op het gebied van veiligheid en 

arbowetgeving om de continuïteit van de veerdienst te kunnen garanderen.’ Prijskaartje: 171.600 euro. 

Oftewel, 19.067 euro per jaar. In dat bedrag zitten extra uitgaven voor motoren. In het normale 

onderhoudsbudget was geld gereserveerd voor revisie, maar B en W hebben gekozen voor vervanging. 

Ook voor het milieu zou dat beter zijn: minder brandstofverbruik en een ’aanzienlijk reductie’ van de 

uitstoot van stikstof en CO2. 

 

Ingezonden brief 

Reactie van een bezorgde Buitenkager, op het artikeltje uit het Heen en Weer nummer 6 februari 2021, 

Pont behouden of brug? Graag zou ik willen beginnen met de opmerking aan enkele bezorgde 

eilandbewoners, naam bij de redactie bekend, dat zij de bewoners van de Buitenkaag vooral te vriend 

moeten houden. Want de kagers hebben de kade van de Buitenkagers nodig om hun geliefde eiland op 

en af te kunnen rijden met hun auto’s. Het is dagelijks een lust voor het oog om te zien hoe de 

bewoners van de Kaag hard rijden met hun auto’s over hun eiland om vooral als eerste bij het pontje te 

zijn. Je zult maar achteraan in de rij moeten aansluiten aan de andere kant van het eiland, vooral als je 

haast hebt. En die auto’s zijn nodig want je kunt het niet zo gek verzinnen of het is nodig op het 

eiland. Als je pittoresk wilt blijven denk ik, dat je dan met minder comfort moet kunnen leven met 

langere wachttijden op diensten en producten. Dat lijkt mij pas pittoresk.  

En wat is er pittoresk aan een eiland waar een gigantisch grote blauwe loods opstaat voor een 

botenbouwer? De toegang van het eiland wordt ontsierd door het grote gebouw, niets pittoresk aan. 

Opmerking van enkele bezorgde eilandbewoners, naam bij de redactie bekend: de bouw van een brug 

zal samengaan met grote wijzigingen in de bestaande infrastructuur. Beste bezorgde eilandbewoners, 

naam bij de redactie bekend: er zullen Geen wijzigingen in de bestaande infrastructuur komen, alleen 

een brug, ideaal. Zie het voor je geen wachttijden meer aan beide kades. De enkele bezorgde 

eilandbewoners, naam bij de redactie bekend, maken zich ook zorgen over de Nederlandse 

binnenvaart? Hé? Er liggen in de hele Ringvaart bruggen en dan hebben wij ook nog de brug bij de A44 

aan de Lisserdijk waar de schepen ’s nachts blijven liggen omdat er geen uitwijkmogelijkheid is. Het 

mooie echter van de kaaglocatie is dat het een eiland is... en daar kan om heen gevaren 

worden................., de snelheid wordt behouden en er hoeft ook niets aangepast te worden in het 

bestaande systeem.  

Ook voor enkele bezorgde eilandbewoners, naam bij de redactie bekend, zou een brug gewoon ideaal 

zijn om de blauwe zone in de Buitenkaag te ontwijken. Heerlijk dat iedereen zijn auto dicht op de 

locatie op het eiland kan parkeren. Geen mopperende leveranciers meer die de dure overtocht moeten 

betalen en dit verrekenen met de opdrachtgever. Een brug is de perfecte oplossing. 

 Een brug is ook ideaal in noodsituaties, er zal maar een grote ramp ontstaan op het eiland waarbij 

meer dan 4 ambulances nodig zijn, denk aan de brand met de brandweerkazerne bij bedrijf Royal Van 

Lent Shipyard, of bijvoorbeeld een calamiteit in één van de restaurants of de zeilschool? Waarom zou 

een groot parkeerterrein op het eiland een probleem zijn? Je ziet hem niet eens als hij achter het 

bedrijf Royal Van Lent Shipyard wordt aangelegd. Je rijdt de brug op vanuit Buitenkaag en je slaat 

linksaf en parkeert op het terrein. De grote loods staat er namelijk voor, dus het parkeerterrein valt 

helemaal niet op en geluidsoverlast is er ook niet want de werknemers van Royal Van Lent Shipyard 

maken al genoeg lawaai en veroorzaken al genoeg overlast.  

Achter de Lisserdijk is er veel meer overlast. Het aanzicht van ons mooie dorp Buitenkaag wordt te niet 

gedaan als er grote parkeerterreinen worden aangelegd. En voor wie moeten die worden aangelegd? 

Voor ondernemers van Kaageiland en één zeilbotenverhuurder uit de Buitenkaag? Het zal toch niet 

gebeuren dat een paar ondernemers het voor het zeggen krijgen en hun zin doordrijven om hun 

klanten, die met een auto komen te plezieren? Ik zou de ondernemers vragen een andere oplossing te 

verzinnen dan grote parkeerterreinen in Buitenkaag. Jullie hebben al een jaar de tijd gehad om hierover 

na te denken. Haal je klanten op met een busje vanaf een station in de buurt. Of misschien nog leuker: 

koop een leuk salonbootje met z’n allen en haal ze op vanaf een parkeerterrein buiten de bebouwde 

kom van Buitenkaag. Genoeg land en water in de omgeving. Hoe pittoresk zal dat zijn?  
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Voor bedrijf Royal Van Lent Shipyard zou een brug de beste oplossing zijn. Genoeg parkeerplaats 

achter het terrein, wees inventief en maak er een blauwe verdieping op. Valt echt niet op naast de 

blauwe loods.  

Het is gewoon te gek voor woorden dat enkele bezorgde eilandbewoners, naam bij de redactie bekend, 

een parkeerplaats achter de Lisserdijk, de beste oplossing vinden voor het parkeerprobleem dat hun 

Kaageiland in een andere plaats en provincie veroorzaakt. Luister goed enkele bezorgde 

eilandbewoners, naam bij de redactie bekend: Wij in Buitenkaag zijn het parkeerprobleem die door 

werkgevers, werknemers, restauranteigenaars, bootverhuurders, bewoners van Kaageiland worden 

veroorzaakt in ons mooie Buitenkaag, spuugzat. Er blijft geen greintje begrip meer over in Buitenkaag, 

geen dubbeldorp, geen samenwerking. Een brug is de beste oplossing. Een beter plan zal er niet 

komen. Dus nu of nooit. Ga overstag en juich een brug toe. De beste oplossing ooit. Een parkeerplaats 

bij bedrijf Royal Van Lent Shipyard en daarbij nog een stukje grond huren en probleem is opgelost. Zo 

makkelijk is dat.  

En ik weet niet of de enkele bezorgde eilandbewoners, naam bij de redactie bekend van het artikeltje 

Pont behouden of brug, weten hoe de huizen staan op de Lisserdijk? Die staan op een dijk..... Dat 

betekent dat je op het parkeerterrein neerkijkt......... Domme opmerking hoor, van de enkele bezorgde 

eilandbewoners, naam bij de redactie bekend, dat een mooie groenbeplanting een oplossing zou 

kunnen zijn. Zeker nooit met je fietsje of paard en wagen goed gekeken naar de dijk, of wordt er alleen 

maar gebruik gemaakt van snelle auto’s? Geen mooie afscheiding is hoog genoeg. Want je kijkt op de 

verlichte parkeerplaats, dus dat betekent, alle ramen potdicht voor de inkijk vanaf het parkeerterrein, 

geen privacy meer. Criminele overlast omdat er geen toezicht wordt gehouden door de gemeente 

Haarlemmermeer maar het toezicht aan het bedrijf Royal Van Lent Shipyard overlaat. Grote kans op 

inbraken, veiligheidsgevoel verdwijnt. Geluidsoverlast van dronken restaurantbezoekers, van uitgelaten 

jongeren die de hele dag op een zeilbootje hebben gevaren, van bussen met ronkende motoren, van 

vrachtwagens die vroeg in de morgen aankomen en omdat de grote vrachtpont dan nog niet vaart, 

staan te wachten met grote lichten en motoren aan. De mensen die nu aan de Lisserdijk wonen weten 

er alles van. En daar heb je ze weer de plassende mannen die nog even hun behoeften moeten doen 

voordat zij de auto instappen. Plasje is snel gepleegd. Er is toch geen toezicht. Wat een stank en 

overlast zal dat opleveren............. En dan al het afval dat erachter gelaten wordt. Dat wil je je 

dubbeldorpgenoten toch niet aandoen? Egoïstisch hoor. Een brug zou de ideale oplossing zijn, zeg nou 

zelf. Zijn de bezoekers zo het eiland af en zo op de A44 terug naar huis.  

Werknemers van Royal Van Lent Shipyard zijn al besproken, ideaal zo’n brug. Ook meer van deze tijd. 

En rollen ze zo vanuit hun auto de werkplaats in en uit vanaf de parkeerplaats op het eiland.  

Dan nog even een reactie op de punten die als laatste in het artikeltje werden genoemd. De schippers 

van de pont hebben nu voldoende ervaring. Dat klopt niet, het blijft een probleem om de pont te 

bevaren met de wijze waarop nu aangemeerd wordt en echt niet gaat veranderen. Bekend verhaal toch?  

Ook is er een idee ontstaan op het eiland om postpakketten op en af te geven in Buitenkaag zodat er 

zo min mogelijk auto’s op de pont of op het eiland komen. Ik blijf het herhalen een brug zou ideaal 

zijn. Je wilt toch niet deze zogenaamde verkeeronveiligheid van een paar postbezorgers op het eiland 

gaan vergelijken als je parkeerterreinen in Buitenkaag wilt laten aanleggen? Auto’s die door het dorp 

scheuren van de ene naar de andere kant, omdat ze op tijd op hun werk moeten zijn, of op tijd moeten 

zijn voor een afspraak in een restaurantje of op tijd het uurtje van hun zeilboot huren, zien 

verminderen?  

Ik vergeet nog te vermelden dat er geen afvalvoorzieningen zijn op het Kaageiland. Dat betekent dat 

iedere kaagbewoner die zijn afval wil dumpen de pont bezet met zijn auto en ook weer terug moet 

varen over de pont. Hoe ideaal zou een brug zijn?  

Een mooie zomer, dat hopen wij allemaal, zonder overlast van de Kaagburen.  

Wat ook niet vergeten mag worden is dat er zoveel grote bouwprojecten de komende jaren op het 

Kaageiland worden gerealiseerd dat er totaal geen pittoresk eiland meer overblijft. 

Projectontwikkelaars krijgen hun zin van de gemeente Kaag en Braassem en bouwen het hele eiland om 

en vol. Brug is dan ideaal om alle materialen over te brengen en af te voeren. Als ondernemer Royal 

Van Lent Shipyard nu helemaal zijn bedrijf naar Amsterdam verhuist is er geen parkeerterrein meer 
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nodig. En het betalingssysteem op de pont hoeft helemaal niet aangepast te worden als er een brug 

wordt aangelegd.  

Het is heel erg arrogant van de enkele bezorgde eilandbewoners, naam bij de redactie bekend, dat zij 

de overlast voor hun dubbeldorpbewoners in Buitenkaag weg schrijven en denken. En vinden dat zij het 

voor het zeggen hebben en mogen beslissen in Buitenkaag in een andere gemeente en provincie. Weet 

je, enkele bezorgde eilandbewoners, naam bij de redactie bekend, wees stil, blaas niet zo hoog van de 

toren, weet dat je de kade in Buitenkaag nodig hebt omdat je anders niet van het eiland op en af kan 

komen, maak je bekend, denk mee aan oplossingen buiten de bebouwde kom van Buitenkaag. Nu 

ontstaat een tweestrijd die niemand gaat winnen, alleen maar verliezers aan beide kanten.  

Denk aan een brug, de beste oplossing.  

Met vriendelijke groeten, Caroline van Rijn‐Duindam  

 

Zoekt en gij zult vinden 

Door: Agnes 

U heeft zich misschien weleens afgevraagd, bij het zien van een man in het weiland van Johan van 

Ruiten, waar is die man mee bezig? Is hij iets kwijt, zoekt hij iets? Ja, inderdaad, hij zoekt naar 

bodemvondsten.  

Die man in het weiland is Peter. Het was aan Peter gevraagd om een stukje te schrijven voor het blad 

Heen en Weer over zijn hobby, zoeken met de metaaldetector. Mijn man is niet zo’n schrijver, dus 

neem ik, zijn vrouw, dit waar om het een en ander te vertellen over zijn hobby. 

De hobby van mijn man is dus zoeken met de metaaldetector. Dit doet hij al zo’n 28 jaar. Nu is hij met 

pensioen en heeft dus alle tijd om de landerijen af te struinen naar bodemvondsten.  

Bodemvondsten van 1 dag 

Enige uitleg in het kort over de werkwijze van het zoeken. 

Voordat je een stuk land gaat afzoeken ga je naar de landeigenaar of je daar mag zoeken. Is dit 

toegestaan dan kun je aan de slag. Gewapend met de metaaldetector, schep en pinpointer ga je 

langzaam met de detector heen en weer zwaaiend over het land. Als de detector een signaal geeft, een 

piep geluid maakt, ga je graven. Ook zie op het display wat voor metaal het kan zijn. In het gat dat je 

gegraven hebt ga je nu te werk met de pinpointer. Dit is eigenlijk een kleine uitvoering van de detector 

in staafvorm. Je neemt een hand aarde en gaat er met de pinpointer overheen die ook een signaal 

geeft. En zo vind je de opgegraven fonds. De diepte die de detector afzoekt is tussen de 30 tot 40 

centimeter.  
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Wat kun je zoal vinden op de akkers en hoe komen al die voorwerpen op het land terecht?  

Wat je heel veel vindt in andere polders zijn gespen, lakenloodjes, gewichtjes, hoefijzers, 

netverzwaringen, bikkels, spijkers, tapkraantjes, knopen, gordijnringen, tinnen soldaatjes en paardjes, 

munten, voorwerpen van lood, musketkogels, hulzen en kogels in alle soorten en maten, ornamenten,  

etc.  En veel rotzooi van ijzer. Op het oog vind je op maisvelden veel scherven en kleipijpen. 

Maar hoe komen al die voorwerpen nu op de akkers?  

Ten tijde van de turfwinning vervoerden schepen de turf naar de grote steden zoals Amsterdam. Om 

niet leeg terug te varen namen ze keukenafval als retourvracht mee uit de stad dat als organische 

bodemverbeteraar over de weilanden werd verspreid. Toen namen ze het niet zo nauw. Met dit afval 

kwamen per ongeluk ook kleine voorwerpen mee die de zoekers nu op het land opgraven. 

Sinds enige tijd is Peter neergestreken op de weilanden van Johan van Ruiten, die toestemming gaf om 

te zoeken in de prachtige polder van Kaageiland. De eerste keren dat er werd gezocht liepen de pinken 

nog in het weiland die heel nieuwsgierig zijn. Op een gegeven moment stonden ze in een kring om 

hem heen.  

Wat denk je daar te vinden is vaak de vraag of heb je al wat gevonden.  

Dat kun je van tevoren nooit weten. Je hoopt natuurlijk op iets bijzonders uit bijvoorbeeld de Romeinse 

tijd of een echte schat.  

Er is toch wel verschil tussen de Kagerpolder en de polders op het vaste land wat bodemvondsten 

betreft. Minder variatie in vondsten. Maar het is niet zo dat er niets gevonden is, zie foto 2.  Opvallend 

is dat er heel veel kogels zijn gevonden van lood, die nergens anders gevonden zijn. Zie de kogels op 

de foto. Het lijken net krijtjes. Fragmenten van tinnen lepels naar ik schat uit de 17e eeuw. Ook is er 

die dag een munt gevonden uit 1685 met pijlen erop en een wapen. Na enig speurwerk op internet 

bleek het een Zweedse ore te zijn. Dan vraag je je toch af hoe dit terecht komt in de Kaagse polder. 

Van wie is deze munt geweest? Dat vraag je je steeds af bij elk voorwerp wat je vindt. Bij elke vondst zit 

een verhaal.  Die kogels bijvoorbeeld, wie heeft er mee geschoten? Hoe zag het wapen eruit? Een knoop 

met een anker erop. Op welke jas heeft die knoop gezeten en wie was de persoon? Was het een 

zeeman, op welk schip heeft hij gevaren? Je vindt ook voorwerpen waarvan je niet weet wat het is. Net 

als op de foto dat kokertje. Geen idee wat het is en waar het voor diende. Het is voor mij altijd weer 

spannend als hij thuiskomt. En, vraag ik dan, heb je nog wat gevonden?  

 

Munt uit 1685 

Alles wordt dan in een bak gegooid en uitgezocht. Alles zit onder de bagger. Met een oude 

tandenborstel worden de vondsten schoongemaakt. Bij het schoonmaken zie je vaak beter wat het is. 

Als het een munt betreft zie je wat erop staat. Of er staat helemaal niets meer op. De mooiste vondsten 

komen in de vitrinekast. 

Het blijft een spannende bezigheid want na elke piep van de detector kan het zo zijn dat daar de grote 

schat ligt. Er zijn nog veel stukken weiland om te zoeken op de Kaag. Dus wie weet. 

Binnenkort strijken de weidevogels weer neer in de Kagerpolder en dan is het voorlopig afgelopen met 

zoeken. Over een tijdje komen de koeien en als die weer op stal staan, dan komt de zoeker weer in het 

land. 
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Crescendo Sassenheim biedt muziekles voor jong en oud!  

Door: Christine van der Aart, penningmeester Chr. Harmoniever. Crescendo Sassenheim 

Muziek maken is niet alleen heel erg leuk, maar ook heel erg gezond en haalbaar voor iedereen!  

Chr. Harmonievereniging Crescendo Sassenheim geeft 

muziekles aan personen van alle leeftijden, van 6 tot 66 jaar 

(en ouder). Omdat de vereniging maar liefst drie orkesten 

omvat in oplopend niveau kun je als beginnend muzikant al na 

één tot twee jaar les meespelen in een orkest. Zo geniet je al 

snel van het samen musiceren.   

Voor de jongste leerlingen biedt Crescendo Sassenheim 

blokfluitles. Tijdens de blokfluitles maken kinderen in kleine 

groepjes kennis met de beginselen van muziek. Zij leren 

blokfluit spelen, noten lezen, samen muziek maken en ze 

maken kennis met allerlei verschillende soorten muziek. Dit 

gebeurt op speelse wijze. De blokfluitlessen vormen een 

uitstekende voorbereiding op het uitkiezen van een ander 

muziekinstrument. Al na één jaar les is de overstap naar een 

ander instrument mogelijk. 

Daarnaast biedt de vereniging muziekles op diverse 

instrumenten aan leerlingen van alle leeftijden en ieder niveau. 

Omdat wij denken dat een goede muziekopleiding de basis 

biedt voor jarenlang speelplezier, zijn al onze docenten gekwalificeerd om les te geven en 

afgestudeerd aan het conservatorium.  

Heb je interesse in het spelen van een instrument, maar weet je nog niet zeker wat bij je past? Dan 

biedt Crescendo Sassenheim via het unieke proeflespakket de mogelijkheid om een aantal keer proef te 

spelen op een instrument. Hierdoor krijg je echt de kans om te ervaren hoe het is om een instrument 

te spelen. Wij zorgen ervoor dat het instrument klaarligt, het enige wat jij nog hoeft te doen is genieten 

en je hiervoor opgeven. 

Zodra de Coronamaatregelen het toelaten gaan onze lessen direct weer van start! Nieuwsgierig 

geworden? Bel voor meer informatie met Jan Rip: 0252-545764 of kijk op onze website: 

www.crescendosassenheim.nl

 

http://www.crescendosassenheim.nl/
http://www.crescendosassenheim.nl/
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Boeken 

Door: Glynis Breman 

Het was moeilijk om slechts één boek te kiezen. Ik heb van alle boeken die ik deze maand gelezen heb, 

twee bijzondere boeken uitgekozen met thema’s die mij erg raakten.  

Klara en de Zon, de eerste roman die Kazuo Ishiguro schreef, sinds hij de Nobel Prijs voor Literatuur 

kreeg in 2017. Het boek vertelt ons het verhaal van Klara, een Kunstmatige Vriend met een 

uitzonderlijk goed vermogen om te observeren, die, vanaf haar plek in de winkel, het gedrag van de 

mensen die komen winkelen bestudeert. Ook de mensen die buiten op straat de winkel bekijken 

bestudeert zij. Zij blijft hopen dat een klant haar zal uitkiezen. 

Ze lijkt niet of nauwelijks van een echt meisje te onderscheiden. Een echt meisje zoals Josie, de 

ziekelijke puber bij wie ze terechtkomt. 

Kazuo Ishiguro kijkt naar onze snel veranderende moderne wereld door de ogen van een onvergetelijke 

verteller om een fundamentele vraag te onderzoeken: wat betekent het om lief te hebben?  

Shuggie Bain, boek van Douglas Stuart. Het boek dat de Booker Prijs 2021 heeft gewonnen. Vorig jaar 

was de eer aan Marie Lucas Rijneveld met De Avond is Ongemak. 

Dit is een indringend geschreven boek over Shuggie Bain, die zijn jeugd in de jaren 80 doorbrengt in 

Schotland in een vervallen sociale huurwoning in Glasgow. Het is in de tijd dat Margaret Thatcher de 

kolenmijnen dicht deed en de families die van de mijnen afhankelijk waren en al arm waren, in nog 

meer armoede stortte. Het boek gaat over verslaving, moed en onvoorwaardelijke liefde van kinderen 

voor hun beschadigde ouders. Een andere verhaallijn is dat het gaat over een homoseksueel jongetje in 

een omgeving waar machogedrag de norm is.  
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Uitruk Faljeril 20 maart 2016 

Door: Axel Alblas, ploegchef brandweer Hollands Midden 

In de ochtendperikelen van onze diverse collega’s met werk/kinderen naar school en de ander lekker 

de krant lezen met een bakje koffie, gaat de pager voor een brand op het eiland Faljeril met de tekst: 

20-03-2016 08:48 

Inzetsoort: prio 1 2030 / 2012  |  Brand:  Woning/woongebouw 

Plaats:  Warmond  |  Gemeente: Teylingen  |  Adres: Faljeril 0 

Gealarmeerde voertuigen : Kaag/Nieuw-Vennep/Lisserbroek 

We snellen naar de kazerne per auto of fiets en treffen elkaar in de kazerne. Uiteraard komen we niet 

tegelijk aan en zijn er mensen zoals de medewerkers van Van Lent (bedrijfsbrandweer) die dichtbij de 

kazerne waren, die meteen weten wat ze moeten doen. Sommigen hebben al veel rook gezien aan de 

overkant, het blijkt dus een serieuze melding te zijn. R. Nievaart is hierbij de eerste bevelvoerder en 

neemt de leiding en geeft aan met boot 2012 naar de brand te gaan i.p.v de grote rode brandweerauto 

2030. Dit betekent ook dat ze gelijk weg kunnen want de boot mag uitrukken met 3 man. (De 

brandweer wagen (2030) mag pas rijden met 6 man.) De 2 andere collega’s zijn de boot al aan het 

gereedmaken voor vertrek (dekzeil quick release en zwemvesten. Er wordt een schipper aangewezen 

en een paar ademluchtflessen met maskers meegenomen voor de beademing in dichte rook. Het eerste 

blusmateriaal en bluspomp ligt al in de boot. De bevelvoerder krijgt via de portofoon de volgende info 

van de meldkamer: 

08:52 buitenhuis in brand. Gaat om een eiland tegen over Van Lent. Personen al buiten en in veiligheid. 

Het huisje zou alleen een begane grond hebben. Einde bericht. 

We rukken uit naar het eiland Faljeril en tijdens het varen geeft de bevelvoerder aan om bij de 

meldkamer ook brandweer Warmond met de boot te alarmeren, zodat we een extra pompje* met 

bluswater hebben. De brandweerwagen Lisserbroek arriveert aan de Buitenkaag en Nieuw-Vennep zal 

er met een paar minuten ook staan. Dit grote aantal brandweervoertuigen wordt gedaan omdat de 

locatie onbekend is bij de meldkamers en ook om zo snel mogelijk vanaf 2 zijden hulpverlening aan te 

laten rijden/varen. 

Dan kom ik met 2 anderen aan op de kazerne en horen via de porto’s dat de boot met de ploeg de 

locatie verkend heeft en al hard aan het werk is om de brand te bestrijden. Wij weten dat bij zulke 

incidenten ook evt. ander materieel wenselijk is en geven aan dat we met de grote brandweerwagen 

(2030) op de steiger bij het pont van Van Lent gaan staan voor evt. benodigd materieel. Dit is tenslotte 

maar ongeveer 40 meter. Wel blijkt dat iedereen zo druk is met de inzet dat niemand even tijd heeft 

om de boot over te varen. Wij staan daar namelijk met onze handen in onze zakken en 40 meter 

zwemmen is geen optie. Dan komt gelukkig de boot van Warmond (2013) ter plaatse en neemt een 2e 

schipper mee om onze boot te halen voor het overig materieel en het oversteken. Dan gaat het in snel 

tempo. Er gaan 4 à 5 blusslangen, een extra baby pompje*, 2 tal handstralen en 2 manschappen incl. 

ademlucht mee voor een extra aanvalsteam. Dit verlicht de werkzaamheden voor het 1e aanvalsteam. 

Onze bevelvoerder geeft aan, na de eerste verkenning bij het teamoverleg, dat het huisje niet dicht bij 

andere huisjes staat en er ook geen schuurtjes zijn in de directe omgeving. De mensen staan op een 

veilige plek en hebben niks, behalve een geschrokken blik. In het huis is GEEN bijzonder gevaar 

aanwezig volgens de eigenaar, zoals een gasfles, benzine of kelder o.i.d.. Het enige is dat er meerdere 

isolatieplaten aan het huisje zijn aangebracht waar de vuurhaard zich in bevindt. Daarom geeft de 

bevelvoerder aan om te gaan slopen en blussen i.p.v. het uitbrandscenario. Mogelijk zijn er nog spullen 

te redden voor de eigenaar, op deze manier hoeven we niet 10 uur te wachten tot alles afgebrand is. 

De vele tussenlagen bevatten weinig zuurstof, wat de brandsnelheid vertraagt. Omdat we gaan slopen 

en de vuurhaard groter wordt bij die werkzaamheden, moeten we het bluswater goed geregeld hebben 

en vraagt de bevelvoerder een m.s.a.* aan bij de meldkamer. Dit is een lichte mobiele 

pompaanhangwagen voor extra bluswater op moeilijk te bereiken gebieden. 
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Meldkamer maakt om 09:18 middelbrand, naar aanleiding van de beperkte blusvoorziening en 

alarmeert een m.s.a. en een officier van dienst.  

Helaas staan er 2 grote brandweerwagens waar we op dat moment niets aan hebben, omdat we die 

simpelweg niet op het eiland kunnen krijgen. Die mannen staan machteloos te kijken en de Meldkamer 

Hollands Midden heeft met meldkamer Kennemerland gesproken: gezien de nut en noodzaak mogen 

Lisserbroek en Nieuw-Vennep terug naar hun kazerne, omdat Warmond met de boot ingezet wordt en 

er een extra pomp komt. 

Bij het verdelen van de teams bij ‘de inzet brand’ bij het brandende huisje blust het 1e aanvalsteam de 

noordzijde en het 2e team gaat de isolatie slopen, om het kruipen van de brand in de sandwichpanelen 

te stoppen. In overleg met de bevelvoerder van de boot Warmond wordt hun (3e) team op de zuidzijde 

van het huisje gezet om te blussen. Uiteraard bij het slopen van de panelen komt hier een vlam uit en 

wordt dit door de stralen gedoofd. Het eerste team geeft aan dat het water onvoldoende is en de 

vuurhaard zich nog verspreidt. 

Bevelvoerder vraagt de meldkamer: de m.s.a., hoe snel kan die er zijn? M.s.a moet uit Heemstede 

komen en deze is ingezet bij een andere brand. De meldkamer zet de vraag uit bij de officier voor een 

andere m.s.a.. Voor de bevelvoerder is dit het drukste moment van de inzet, omdat er 3 wagens, 2 

boten en een officier van dienst oproepen tot communicatie. Hierbij moet de bevelvoerder ook nog zijn 

verkenning voor de eventuele gevaren en ook zijn mannen goed in de gaten houden, dat is ook zijn 1e 

prioriteit. Het is ten slotte samen uit en samen thuis. Dit alles in een erg snel tempo. Hierdoor komen 

de berichten wat later bij de gevraagde eenheden. 

De officier van dienst vraagt voor de zekerheid een ambulance ter plaatse Huigsloterdijk om de 

personen na te kijken. De officier meldt ook dat de jeugdbrandweer een m.s.a. heeft staan en wil deze 

met spoed ter plaatse hebben. 

De bevelvoerder moet zorgen dat er een bootje richting Huigsloterdijk gaat waar de aanhangwagen op 

gereden kan worden. Die opdracht bespreekt hij met de mannen en er blijkt een pontonnetje aan het 

Faljeril te liggen, dat beschikbaar gesteld wordt door Jan Blok, een bewoner aan het eiland. Gelukkig is 

er binnen brandweer Kaag een overvloed van schippers, dus vertrekt een 3e schipper naar de 

Huigsloterdijk met de ponton.  

Nu we al een aantal uur aan het blussen zijn raken de flessen voor onze ademlucht op, dus verzoekt de 

o.v.d. ademlucht bij de meldkamer. De officier van dienst is ter plaatse en wordt door de blusboot 

Kaag 2012 naar het Faljeril gevaren om polshoogte te nemen en meldt zich bij de bevelvoerder. 

09:49 de m.s.a. is ter plaatse aan de Huigsloterdijk Buitenkaag. De mannen rijden zonder problemen 

de aanhangwagen met pomp op het ponton en varen naar het Faljeril. Hierbij blijkt dat het het beste is 

om hem op het ponton te laten staan, de slangen worden met behendigheid uitgerold. De bediende 

sluit de zuigleiding aan op de pomp en al snel zijn er 2 stralen voorzien van afdoende bluswater. De 2 

ploegen worden ingelicht dat we gaan overschakelen naar het grote bluswater en nemen de stralen 

over. Nu we 4 teams van 2 man hebben en er 2 ingezet zijn op de noord- en zuidzijde met bluswater, 

kunnen bij de sloopwerkzaamheden de ene ploeg afwisselen met de andere, omdat het slopen wat 

meer arbeid en energie kost. Er wordt 1 veiligheidsman aangewezen die meekijkt en overzicht houdt 

voor de mogelijke gevaren. O.v.d. wordt ‘middelbrand’ bevestigd en gemeld bij de meldkamer dat we 

allang bezig zijn en nog wel even bezig blijven, dus gaarne koffie, dranken en broodjes en toebehoren 

voor 25 personen. Ook doet de o.v.d. vanaf nu alle communicatie en een stukje organisatie, zodat de 

bevelvoerder even zijn handen vrij heeft. 

Al snel zit er schot in de vorderingen met het extra bluswater en het goede teamwerk bij het slopen. 

Om 10:41 meldt de o.v.d. ‘brandmeester’. De mannen mogen even een stap terug nemen bij de inzet 

en na een verkenning van de o.d.v. en bevelvoerder worden de laatste opdrachten verdeeld en kunnen 

we de laatste restjes opruimen en mogen we inpakken. Bij de meldkamer wordt stichting Salvage 

opgeroepen om de eventuele rook- en waterschade te beperken. Dit is een organisatie voor en vanuit 

alle verzekeringsmaatschappijen die je 24 /7 kan inschakelen om schadebeperking te realiseren en de 

situatie te stabiliseren. Ook voor particulieren. 
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De o.v.d. en bevelvoerder maken nog een eind teamoverleg en geven aan dat op zo’n bijzondere 

locatie het lastig is te blussen met het blusmaterieel. We zijn nou eenmaal gewend om de 

brandweerwagen naast ons te hebben die 3000 liter water kan leveren. Nu moesten we met wikken en 

wegen een bluspomp regelen en dealen met de blusvoorziening. Ook zie je dat je heel veel 

aanpassingen moet doen en veel moet regelen om op tijd iets te kunnen realiseren. Het is dan ook fijn 

dat je op een eiland wel een 2 tal boten hebt, die nodig zijn voor de overtocht. Ook de overvloed van 

schippers binnen brandweer Kaag en Warmond is erg fijn, zodat je flexibel bent. Ook omdat die 

schippers als de beste kunnen varen met wat voor boot of ponton dan ook. Hierbij willen we de kennis 

en onze kunde en de gedane arbeid complimenteren. De inzet is prima verlopen en het huisje is niet 

tot aan de grond afgebrand. Doel dus behaald. Wat een geluk dat er geen 1e of zelfs 2e verdieping 

was. Rest ons alleen nog de slangen en materieel op te ruimen en weer terug te gaan naar de 

dagelijkse bezigheden.   

Om 13:24 geeft de o.d.v. aan dat alle voertuigen weg zijn van het eiland. 

Na de controle van het materieel en het verversen van de flessen ademlucht meldt de Kaag zich bij de 

meldkamer om 14:10 op de kazerne, inzet gereed voor de eventuele volgende uitruk. 

Einde verslag. 

*Een toevoeging/uitleg voor de pompen: 

Baby pomp of pomp in brandweervaartuigen leveren 5 à 600 liter per minuut. 

Een msa levert 1500 liter per minuut (motorspuit aanhangwagen) 

Een tas levert +/- 3000 liter per minuut (tank autospuit brandweerwagen) 

Disclaimer : 

Dit zijn onze ervaringen bij ons optreden tijdens inzetten en kan als vermaak en/of informatie 

beschouwd worden. Wij hebben met zorg aan dit verhaal gewerkt met respect voor gedupeerden of 

slachtoffers. Het verspreiden en/of aanpassen e. d. is strafbaar volgens het auteursrecht. In tijden van 

corona heb ik als ploegchef Kaag meer tijd om iets te vertellen in ‘ons’ Heen en Weer. Dit kan dus 

betekenen dat we een maand overslaan in verband met drukte, maar ik ga mijn best doen.  

Mocht je nieuwsgierig worden na dit verhaal, wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden voor 

brandweer Kaag, om ons dubbeldorp nog veiliger te maken en mogelijk nog sneller te kunnen helpen 

bij nood. Neem contact op via  of geef je op via onderstaande QR 

Tot de volgende uitruk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:axel.alblas@vrhm.nl
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Van het oranje comité, feestprogramma 2021 

Door: Annemieke van Dorsten, namens het Oranje Comité de Kaag 

Het Oranje comité heeft niet stil gezeten deze corona maanden. We hebben een klein, maar gevarieerd 

programma samengesteld voor jong en oud. Hopelijk mag er t.z.t. weer wat meer, maar voor nu 

hebben we deze activiteiten bedacht. Als er weer enkele versoepelingen zijn toegezegd, horen jullie via 

FB of de viswedstrijd en fietstocht kunnen doorgaan (*). Deze informatie verstrekken we op een later 

moment ook via een flyer huis-aan-huis. 

Overzicht activiteiten: 

Ma 19 april Start Facebook actie ‘zoek de eendjes’ 

Do 22 april knutselpakket ophalen tussen 16 en 18 uur 

Do 22 april o.v.b. viswedstrijd* 

Za 24 april o.v.b. fietstocht* 

Ma 26 april bingoavond online 

Di 27 april speurtocht ophalen bij Beatrixlaan 15 tussen 9 en 10 uur 

  15.00u OC kahoot (online quiz)  

  16.30u bierproeverij online 

 

EXTRA: Heel (Buiten-) Kaag plakt! 

Versier je raam/gevel deze Koningsdag. De jury komt langs tussen 11.30 en 12.00u, maakt een foto en 

zet de winnende ramen/gevels op FB en Instagram. Je kunt een taart winnen, dus… doe je best! 

Facebook actie ‘zoek de eendjes’ 

Eén op de Kaag en één op de Buitenkaag. Aanwijzingen via FB en zoeken maar! Heb je er één 

gevonden, maak een selfie en plaats het op FB. Ben jij de eerste, dan heb je gewonnen!! 

Knutselpakket ophalen, 22 april tussen 16 en 18 uur 

Je kunt een knutselpakket ophalen bij Leidsemeerstraat 4 en zelf bekijken wanneer je gaat knutselen. 

Geef via een mailtje (geefjeopoc@gmail.com) door voor hoeveel kinderen je een knutselpakket wilt 

ontvangen. Opgeven kan vanaf nu tot en met 18 april. 

Bingoavond 26 april online vanaf 19.30 uur 

We gaan online bingo spelen. Totaal worden er 2 of 3 rondes gespeeld en zijn er leuke prijzen te 

winnen. Om mee te doen met bingo betaal je € 5,00 p.p. en dit wordt via een tikkie verrekend (of evt. 

contant bij 1 van onze leden kan ook). Geef via een mailtje (geefjeopoc@gmail.com) door met hoeveel 

kaarten je pér ronde wilt meespelen. Bestellen kan vanaf nú tot uiterlijk vrijdag 23 april. Op de avond 

zelf ontvang je een linkje om de bingo live mee te kunnen spelen. 

Kahoot, oftwel online quiz, 27 april om 15.00 uur 

Gewoon even wat anders. Speel gezellig mee met deze online quiz! Je hebt een telefoon, iPad of 

computer nodig. Zit op tijd klaar voor de code en je kunt meedoen. Deze code wordt via Facebook 

doorgegeven.  

Bierproeverij online, 27 april vanaf 16.30 uur 

‘Samen’ een paar biertjes proeven en ondertussen wat meer te weten komen over het bierproces en de 

smaak. Bestel je bierpakket (bestaande uit 4 biertjes) à € 15,00 via een mailtje naar 

geefjeopoc@gmail.com, uiterlijk vóór maandag 19 april 17.00 uur. Je kunt het pakket ophalen op 

maandagavond 26 april tussen 16.00-18.30 u of dinsdag 27 april tussen 11-12 u bij Leidsemeerstraat 

15. Betaling vindt plaats via een tikkie. Zit op tijd klaar met een borrelhapje of iets dergelijks en dan 

gaan we gezamenlijk proosten op de verjaardag van de Koning! 

Kleurplaat  

Half april verspreiden we de flyer met het feestprogramma en vinden jullie achterop ook een 

kleurplaat. Wil je ook nog een leuk prijsje winnen? Doe dan je best en lever uiterlijk 27 april om 11.00u 

je kleurplaat in bij Beatrixlaan 7 of Leidsemeerstraat 4. De winnaars worden op Koningsdag via onze 

social media bekend gemaakt rond 13 uur.  

  

mailto:geefjeopoc@gmail.com
mailto:geefjeopoc@gmail.com
mailto:geefjeopoc@gmail.com
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Social Media…. Facebook en Instagram  

Ben je al vriend van onze social media? Zoek ons op en ‘like’ ons, dan krijg je óp tijd de juiste 

informatie en blijf je dus helemaal op de hoogte. Ook vinden wij het leuk om tijdens deze activiteiten 

foto’s van jullie op onze kanalen te zien, zodat we toch een beetje samen zijn.  

Het mailadres: geefjeopoc@gmail.com kan worden gebruikt om je op te geven voor de diverse 

activiteiten. Zet er duidelijk bij voor hoeveel personen/kinderen het is en evt. een mobiel nr waarop je 

bereikbaar bent.  

Veel plezier en we hopen jullie in ieder geval tijdens één van deze activiteiten te zien!  

Groetjes van Annemarie, Erik, Petra, Ramon, Sander, Jan, Jaap en Annemieke 

 

 
Beste lezer, 

 Graag stel ik mij aan u voor.  Ik ben JP Rip (fam. van J.A. Rip verfgroothandel/ J. Rip loodgietersbedrijf)   

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan maar er is ‘wederom’ een garagebedrijf in de Buitenkaag voor 

onderhoud en APK. Voor de (oud) Kagers waren het destijds Ford garage Verhulst en Citroen garage 

Van der Laan en Van Leeuwen waar ik van 1995 – 2007 werkzaam ben geweest. In 2007 zijn wij gestart 

met ons bedrijf in Lisse en doorgegroeid naar een bedrijf waarbij wij kennis en kunde hebben 

opgedaan in alle merken voertuigen.      

Afgelopen jan. 2021 zijn wij gevestigd aan de Hoofdweg 1976,  2158 MC Buitenkaag met garage 

bedrijf,  JP Rip Technisch Onderhoud 

Ons bedrijf is uitgerust met apparatuur en gereedschappen om de meest recente voertuigen te kunnen 

onderhouden en repareren/ APK keuren. Wij verkopen en monteren alle merken nieuwe banden en 

hebben opslag en wisselservice voor uw winterbanden. Ook houden wij ons bezig met in- en verkoop 

van occasions en helpen wij u graag met zoeken naar een auto die aan uw wensen voldoet.  

U bent van harte uitgenodigd in onze werkplaats aan de Hoofdweg.  

Als kleine zelfstandige ben ik regelmatig onderweg. Graag bij voorkeur even bellen voor een afspraak. 

Met vriendelijke groet, JP Rip 

Contact gegevens: 06-50980344/  WWW.JPRIP.NL /  jprip@quicknet.nl 

 

  

mailto:geefjeopoc@gmail.com
http://www.jprip.nl/
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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, begin zo snel mogelijk met de voorbereiding op volgend seizoen 

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: 

www.ijsclubsassenheim.nl/sts-kgm/vereniging/algemene-informatie en  www.sts-kgm.nl/ 

In memoriam Coen Verbaas 

Ons heeft het bericht bereikt dat ons lid Coen Verbaas op 21 maart 2021 is overleden.  

Geboren op 22 juni 1930, werd hij dus ruim 90 jaar. Naar eigen zeggen – ik las en heb mijn info uit het 

boekje ‘Coen Verbaas, een leven in beweging’ – heeft Coen 35 jaar – globaal van 1965 tot 2000 -  in 

het bestuur van onze vereniging gezeten. In die periode werden zogenoemde zevendorpentochten 

georganiseerd; inschrijven moest je in het voormalige Kaagzicht. Coen laat opschrijven dat ze 

weekenden hadden met €10.000 inschrijfgeld, zullen wel guldens zijn geweest, maar de huidige 

penningmeester moet hier een warm gevoel van krijgen. Dit behoort tot het bestorven verleden, net als 

de laatste meren- en molentochten die werden georganiseerd in 2012.  

Coen roept over zijn tijd in herinnering dat er in een ijsperiode een hoop te doen was. Banen werden 

geschoven, toen met een Agria-achtige tweewieler trekker en met de ‘schuifeend’ die ’s avonds werd 

ingezet als bezemwagen. Wakken moesten worden afgezet met takken en “toch waren er stadse lui die 

tussen de takken door schaatsten”. Coen vond vooral het stempelen een mooie klus: de heren zaten in 

een stempelhokje met een fles jenever … voor hem overigens Jägermeister. Komt later nog even aan de 

orde.  

Coen vertelde uit het begin van zijn bestuurslidmaatschap een aardig verhaaltje; alleen herkenbaar 

voor de ouderen onder ons en daarom wel aardig. Het bestuur van Kagermeer bestond volgens de 

(inmiddels oude) statuten uit 7 protestanten en 6 katholieken. Vaak waren de verenigingen toen nog 

gerangschikt naar geloof. De Kaag was vooruitstrevend en had dus een ‘oecumenische’ ijsvereniging 

     We hebben het over de zestiger jaren, de verzuiling topte toen, maar de afbraak kwam eraan. Veel 

protestanten respecteerden nog de zondagsrust, dus werden er geen wedstrijden gehouden. De 

katholieken hadden hun ‘rijke, Roomse leven’ en waren wat losser …  

Maar bedreiging verbroedert en maakt mensen pragmatisch; een meerderheid van het KGM bestuur 

wilde toch nog een tocht op zondag houden, net vóórdat de dooi roet in het eten zou kunnen gooien. 

Er was er één, niet Coen, die daar vreselijk veel commentaar op had: “op zondag géén sport”! wierp hij 

tegen. De tocht ging door en Coen zag het toen principieel, dwarsliggende bestuurslid een paar 

zondagen later op TV naar de schaatswedstrijden in Heerenveen kijken. Het was Coen ten voeten uit, 

om dat lid er de maandag daarna op aan te spreken. Zo inconsequent zijn ging hem iets te ver … 

Tenslotte een anekdote over het einde van Coens bestuurslidmaatschap: hij kreeg bij zijn afscheid te 

horen dat het bestuur nu wel geld zou overhouden. Het was toen namelijk een ‘goed’ gebruik dat het 

bestuur na gedane zaken een drankje dronk. Voor Coen was er dan de eerder geduide Jägermeister en 

“dat is een dure borrel” aldus Coen in “Coen Verbaas, een leven in beweging”, een lezenswaardig 

boekje. Van deze plek wens ik Truus en Coens overige dierbaren sterkte. 

Het heeft overigens in de jaren daarna nooit meer hard genoeg gevroren voor een zevendorpentocht, 

voor mij een onbekend fenomeen, ik ken en reed diverse meren- en molentochten, misschien hebben 

sommigen dit seizoen wel een officieuze zevendorpentocht gereden …  

De toekomst van (de leden van de) STS-KGM 

Per brief d.d. 17 maart jl. werden de STS-KGM leden en die van de Warmondse IJsclub (WIJC) 

geïnformeerd over de plannen betreffende de samenwerking in het schaatsseizoen 2021-22. Op 1 mei 

aanstaande worden alle activiteiten van de STS-KGM voortgezet samen met die van de WIJC.   

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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De trainingsgroepen van beide verenigingen worden samengevoegd tot een nieuwe trainingsgroep met 

een nieuwe, nog niet bekendgemaakte naam. De bestaande Technische Commissies (TC) van de WIJC 

en de STS-KGM worden ook samengevoegd. Hiermee wordt gezorgd voor de noodzakelijke link met de 

KNSB om KNSB-wedstrijden en – trainingen te kunnen rijden en geven. Eenieder kan lid/trainingslid 

worden van de WIJC. Omdat de STS-KGM op dit moment officieel geen zelfstandige vereniging is maar 

een commissie binnen de Sassenheimse IJsclub, zal de trainingsgroep als onderdeel van de 

Sassenheimse IJsclub ophouden te bestaan. Het lidmaatschap van de STS-KGM gaat in principe 

automatisch over in een (trainings)lidmaatschap van de WIJC. In de praktijk zal er voor de schaatsers 

weinig veranderen, behalve dat er meer (trainings)mogelijkheden komen, veel nieuwe gezichten en een 

eigen thuishonk in Warmond. Wat de contributies en abonnementen betreft zijn er geen grote 

verschillen tussen die van de STS-KGM en de WIJC. Waar deze er wel zijn zullen die geleidelijk gelijk 

worden getrokken. De beide besturen zijn ervan overtuigd dat dit samengaan een sterke vereniging 

met een trainingsgroep met een eigen gezicht de beste keuze is om de schaats- en skeelersport in 

onze regio een zo goed mogelijk programma te kunnen aanbieden. 

Met sportieve groet,  

Philip van der Post, voorzitter WIJC – bestuur@wijc.nl 

Michiel Veenstra, voorzitter STS-KGM – bestuur@sts-kgm.nl 

Tot zover wat relevante informatie uit de brief.  

Club contributie KGM, graag contactloos betalen via uw eigen bank 

Onze automatische incasso’s zijn door de bank afgeschaft. De penningmeester heeft enige jaren voor 

de circa 90 leden die ooit een incassomachtiging gaven, evenzoveel éénmalige incasso verzoeken 

moeten aanleveren bij onze bank. 

We gaan allen die lid waren of nog steeds zijn, binnenkort een briefje sturen, minder persoonlijk dan 

een huis aan huisbezoekje, maar vooral omdat de Covid-19 maatregelen ons vragen niet noodzakelijke 

contacten te vermijden. In die brief geven we onder andere aan hoe u de contributie contactloos kunt 

betalen.   

Een automatische incasso werd in het verleden afgeschreven in 

november, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering, die 

dit seizoen ook al om Covid-19 redenen werd afgelast. 

Vooruitlopend op de bief enige informatie. Het individueel 

lidmaatschap bedraagt € 5,00 (links) en per gezin (rechts) wordt 

€ 7,50 gevraagd. Gemakkelijk en veilig is het als u reageert op 

een van de twee betaalverzoeken die in de vorm van QR’s zijn afgedrukt. Mede 

namens de penningmeester, dank ik u daar bij voorbaat voor. 

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

Gebruik je hersens én bescherm ze met een helm. 

 

 

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. 

mailto:bestuur@wijc.nl
mailto:bestuur@sts-kgm.nl
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Het begint er op te lijken in het Kaagse kerkje  

Leidsch Dagblad, Paul van der Kooij, 1 april 2021  

Na het slopen en afvoeren is het nu tijd voor de wederopbouw 

De renovatie van het kerkje op Kaageiland is een nieuwe fase in gegaan: die van de wederopbouw. Na 

een kleine drie maanden slopen en afvoeren - van de oude kerkbanken tot het onhandige portaal - 

zijn nu stukadoors aan de slag.  

 

De lagen die ze straks aanbrengen moeten veel vliegen in één klap slaan: van muren impregneren tot 

vocht buiten de kerkzaal houden. Tot voor kort zorgden teerpapier en asbesthoudende eternietplaten 

daarvoor. Toen werd besloten de kerk een nieuw leven te geven – met alle ruimte voor trouwerijen, 

partijen, concerten, sfeervolle diners, dansavonden en yoga - was duidelijk dat die materialen weg 

moesten. 

 

En dus liepen er wekenlang mannen in witte pakken rond, zeker toen bleek dat ook een schoorsteen 

asbesthoudend materiaal bevatte. De ommekeer kwam met het aanbrengen van een nieuwe, van 

vloerverwarming voorziene vloer, die ook nog eens op isolerend schuimbeton is aangelegd. Niet te 

vergelijken dus met de plavuizen die bij de bouw van de kerk in 1873 zo op het zand waren gelegd. 

Een kleine eeuw later kwam er weliswaar een houten vloer op, maar ondanks verwarmingsbuizen onder 

de voetenbanken werd het in de donkere maanden nooit echt behaaglijk in de kerk. 

Ook de galerij rond het orgel biedt een voorproefje van de ’nieuwe’ kerk. De drie ramen daar waren tot 

voor kort grotendeels aan het zicht onttrokken. Maar door het aanpassen van de kast voor de bastonen 

en het vervangen van de lambrisering door een hekwerk, laten ze het daglicht nu onbelemmerd door. 

Toch heeft dat ook een schaduwzijde: het maakt duidelijk dat de kerkramen er hier nog slechter aan 

toe zijn dan elders, net als de muren. Extra werk dus voor de stukadoors en de schilders, terwijl die 

stukadoors toch al een monsterklus wacht. 

Na het verwijderen van eterniet, teerpapier en de oude stuclagen daaronder blijkt immers geen stukje 

muur recht. Ook zijn op de overgangen van muur naar dak flinke gaten gevallen: onder de oude 

randen zaten immers de inmiddels verwijderde eternietplaten. 

Omdat grote tegenvallers tot nu toe uitbleven, ziet het er nog altijd naar uit dat er met kerst gekerkt 

kan worden. ,,En voor komend jaar hebben we al drie boekingen staan voor trouwerijen’’, meldt 

projectleider Aad Wols. ,,De kerk gaat een goede trekker worden.’’  
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Focus op: Lola van Praag  

Leidsch Dagblad, Vrij Weekendmagazine, Cintha Rood, 13 maart 2021  

De komende weken zetten we jonge & opkomende mode-ontwerpers in de spotlights. Deze week is de 

beurt aan Lola van Praag. „Ik maak graag gebruik van uitgesproken kleuren en niet voor de hand 

liggende kleurcombinaties."  

 

100% Lola van Praag 

„Mijn stijl is uitgesproken, kleurrijk en bewerkelijk. Sinds mijn studietijd ben ik geïnteresseerd in 

gender en hoe zich dit manifesteert in mode. Dit zie je vaak terug in mijn ontwerpen, ik show mijn 

mode altijd op mannen, maar zie mijn ontwerpen als iets wat zowel mannen als vrouwen zouden 

kunnen dragen. Daarnaast word ik sterk geïnspireerd door ambacht. In mijn werkproces zijn ontwerp 

en vaak ambachtelijke technieken met elkaar verbonden om zo tot iets nieuws te komen. Voor de 

collectie No Unlocals, die ik showde tijdens Londen Fashion Week Men, waren surfers uit de jaren 8o 

mijn thema. Dit was niet alleen terug te zien in het silhouet - afgeleid van surfpakken - maar ook in de 

techniek waarbij ik gebruikmaakte van tape als sierelement, maar ook om naden af te plakken."  

Uitgesproken ekster  

„Ik ben een echte ekster en voel me zeer aangetrokken door glimmende objecten. Zo werk ik graag 

met lurex, dat is gemaakt van metaal en plastic dus niet meteen duurzaam. Omdat ik zelf steeds meer 

sustainable wil zijn, probeer ik dit wel door te voeren in mijn materiaalkeuze. Voor de collectie Beyond 

the Lipstick die ik showde tijdens de laatste editie van de Amsterdam Fashion week, hergebruikte ik 

oude broches, knopen en kraaltjes en restpartijen lurex. Voor mijn nieuwe collectie wandkleden word 

ik zelfs gesponsord door lurex, zij hebben het mogelijk gemaakt dat ik hun eerste gerecyclede garen 

kan gaan gebruiken: supertof! Ik maak graag gebruik van uitgesproken kleuren en niet voor de hand 

liggende kleurcombinaties. Toen ik begon aan de collectie voor Amsterdam Fashion Week, voelde ik 

dat ik voor het eerst geen behoefte had aan kleur. Dit uitte zich in een geheel witte/ecru collectie. Maar 

uiteraard wel met wat bling."  

Textielkunstenares  

„Momenteel werk ik samen met het TextielLab Tilburg aan een nieuwe collectie wandkleden die in juni 

wordt gepresenteerd tijdens de expositie Soft! bij Rademakers Gallery. Deze serie wordt geproduceerd 

op de circulaire breimachine, een machine die normaliter niet wordt ingezet voor het produceren van 

wandobjecten en enkele beelden, maar juist om stof te breien voor bijvoorbeeld T-shirts of 

meubelbekleding. Momenteel maak ik niet alleen maar mode, maar begeef ik me dus ook op andere 

terreinen, zoals het maken van textielkunst. Dit hoop ik nog verder uit te breiden naar design. Het 

werkt voor mij heel inspirerend om me bezig te houden met deze verschillende uitingen: van 

wandkleed naar collectie, naar meer commercieel. Galerie-eigenares Pien Rademakers support dit, zo 

verkoop ik bij haar een serie exclusieve sjaals gemaakt van biologisch peace silk, zijde waarvoor de 

rups niet wordt gedood. Hiermee steun ik ook nog een sociaal project dat vrouwen eerlijk uitbetaalt en 

opleidt."  

2021 

„Ik sta pas sinds februari 2020 officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In het begin was 

het erg pittig, door corona waren veel plannen uitgesteld of ze vonden online plaatst. Je moet flexibel 

blijven, zeker in deze tijd en dat pakte goed uit. Het is soms lastig als creatief ondernemer om een 

duidelijk pad uit te stippelen, gelukkig ga ik hulp krijgen van het begeleidingstraject van Driving Dutch 

Design, waar ik afgelopen december voor ben geselecteerd. Samen met hen werk ik toe naar een 

presentatie tijdens Dutch Design Week 2021. De toekomst zie ik zeer positief in: ik blijf aan de weg 

timmeren door meer bekendheid te creëren. Aan het eind van dit jaar hoop ik drie grote, commerciële 

opdrachten binnen te halen. En het zou geweldig zijn als een van de werken die ik nu maak wordt 

opgenomen in een museum of privécollectie."  

lolavanpraag.com  

Noot van de redactie: Lola van Praag groeide op in Kaag; haar ouders wonen hier nog steeds.  
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Coen Verbaas 

 

Op 21 maart is Coen 

Verbaas op 90-jarige 

leeftijd overleden. Coen, 

echtgenoot van Truus 

Verbaas.  

Truus is jarenlang 

voorzitter geweest van 

onze dorpsraad. 

 

Wij wensen Truus, haar 

kinderen en 

kleinkinderen veel sterkte 

bij het verwerken van dit 

verlies. 
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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


◉Nassaulaan 2
      (carport)

Emmalaan 12◉

◉
De Twee Wilgen

      Julianalaan 66  

◉Hotel Orion
      Julianalaan 19  

◉
   Royal Van Lent
      Julianalaan 3

  

◉Jachthaven
      Julianalaan 1c  

◉Pont
      Veerstoep, Buitenkaag  

◉De Ontmoeting
      Hoofdweg (Oostzijde) 2038  

Locaties van AED’s op Kaag en Buitenkaag






