


1 

 

  
  Jaargang 49, nummer 10, juni 2021 

Uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Dorpsgemeenschap Kaag – Buitenkaag 

 

 

Redactie 

Hoofdredacteur: 

Vincent van Gerven  544263 

Penningmeester: 

Jan Scheepens  544496 

Tekstverwerkers: 

Teunie Biemond  545828 

Lia van der Helm  545739 

Eindredacteurs: 

Jan Scheepens  544496 

Ben van de Ende  544554 

Ere-redactielid: 

Joke Pulles 

De redactie stelt het op prijs als kopij wordt 

aangeleverd in Word, lettertype Lucida Sans 

Unicode 9. Aanleveren via email: 

heenenweerkaag@hotmail.com 

www.facebook.com/heenenweer.kaag 

Inleveradres kopij: Bernhardlaan 7, Kaag 

Kopij dat na de inleverdatum wordt ingeleverd 

zal niet worden opgenomen in de volgende 

editie. 

De redactie van het Heen en Weer behoudt zich 

het recht voor om ingezonden kopij niet te 

plaatsen, dan wel in te korten, e.e.a. in principe 

in overleg met betrokkene. 

 

Aanleveren kopij volgend Heen en Weer: 

uiterlijk op maandag 30 augustus 2021 

 
 

 

EVENEMENTENKALENDER 2021 

Datum Evenement Plaats/ tijd 

   

HEEN & WEER GAAT DIGITAAL 

Het Heen & Weer digitaal ontvangen? Stuur dan nu uw  

e-mailadres naar heenenweerkaag@hotmail.com 
 

  

mailto:heenenweerkaag@hotmail.com
mailto:heenenweerkaag@hotmail.com


2 

 

Inhoudsopgave 

Van uw redactie .................................................................................................................................. 2 

Van de dorpsraad ............................................................................................................................... 3 

Dorpsraadleden: ................................................................................................................................. 4 

De vlag uit!!! ................................................................................................................................... 6 

Piekberging Haarlemmermeer ............................................................................................................. 7 

Van de Pontraad ................................................................................................................................. 9 

Kaag en Braassem zet streep door windturbines langs de A4............................................................. 11 

Rectificatie …. Sponsor ..................................................................................................................... 12 

Brandweer ........................................................................................................................................ 13 

Boeken ............................................................................................................................................. 13 

Recept voor courgettechutney........................................................................................................... 14 

Veenmeermin, waar ben je? .............................................................................................................. 15 

IJsvereniging Kagermeer (KGM) ......................................................................................................... 16 

In memoriam Ton van Es, 1938-2021 ........................................................................................... 16 

Actualiseren adressenbestand leden en waar mogelijk moderniseren van het contributie innen ...... 17 

Bij het laatste nummer van jaargang 49 ......................................................................................... 17 

Schippertjes ..................................................................................................................................... 18 

Familieberichten ............................................................................................................................... 19 

Algemene informatie ........................................................................................................................ 20 

 
Van uw redactie 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

Voor u ligt alweer het laatste Heen & Weer van deze jaargang. Het is vooral een veelbewogen jaar 

geweest, met grote uitdagingen, ongerustheid en vele momenten waarbij een beroep werd gedaan op 

de flexibiliteit van iedereen. Daarbij hebben wij het niet alleen over Covid19, maar ook over aspecten 

als de parkeeroverlast in Buitenkaag en de vervelende storingen aan het pont, waardoor Kaag een 

aantal keren voor korte of langere tijd onbereikbaar was voor autoverkeer. Gelukkig dat iedere keer de 

firma Hoogenboom met het fietspontje paraat stond om voetgangers en fietsers over te zetten. 

Hopelijk zijn de problemen voorbij zodra de vernieuwde ‘Kaag 2’ terugkeert na zijn grote renovatie. 

Ook in ons eigen Heen & Weer-team waren er uitdagingen. Zo moest door het verbod op samenkomst 

van groepen mensen een andere manier worden gezocht om ons dorpsblad te produceren. Daarnaast 

werden twee van onze vaste bezorgers getroffen door ziekte, staat een derde op het punt te verhuizen 

en gaat een lid van onze vergaarploeg het rustiger aan doen. Wij willen hen van harte bedanken voor 

hun jarenlange inzet. Maar uiteraard bedanken wij ook graag alle anderen voor hun jarenlange inzet en 

toewijding om te zorgen dat het Heen & Weer elke maand bij iedereen in de bus komt.  

Als de versoepelingen doorgaan zoals gepland, hopen wij na de zomer op de eerste maandag in 

september weer samen te kunnen komen in de Ontmoeting, om als vanouds met alle vrijwilligers het 

Heen & Weer te vergaren. Aan het team van de Ontmoeting zal het niet liggen, want zij zijn van plan 

om in de week dat dit huidige nummer verschijnt weer voorzichtig op te starten. Ook hebben zij weer 

toegezegd dat wij ook in het komende redactiejaar van de faciliteiten van de Ontmoeting gebruik 

mogen maken. Derhalve onze grote dank aan de SCCK! 

De recente ziektegevallen binnen ons huidige team hebben ons ook met de neus op de feiten gedrukt 

dat wij eigenlijk geen reserves qua menskracht hebben. Om het Heen & Weer ook in de toekomst te 

kunnen continueren, zouden wij graag een oproep willen doen voor een aantal nieuwe vergaarders die 

elke eerste maandag van de maand (m.u.v. juli en augustus) een ochtend mee willen helpen om het 

Heen & Weer samen te voegen. Ook wanneer u niet elke keer beschikbaar bent, horen wij graag van u! 

Daarnaast zouden wij ook voor de bezorging een aantal reservisten willen hebben. Aanmelden kan via 

ons e-mailadres heenenweerkaag@hotmail.com of bel met Vincent van Gerven op 0252-544263. 

Wij wensen iedereen een mooie, maar vooral gezonde zomer toe! 

mailto:heenenweerkaag@hotmail.com
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Van de dorpsraad 

E: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 

W: www.kaag-buitenkaag.nl 

Facebook: www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0 

Door: Renée Smit 

Beste dorpsgenoten van de Buitenkaag en Kaag,  

Eindelijk! Het seizoen gaat beginnen. Sinds afgelopen weekend is het weer omgeslagen van koud en 

guur naar heerlijk zomerweer. Heerlijk om naar buiten te gaan, in de tuin te werken en de boot uit de 

stalling te halen.  

Afgelopen weekend is niet leuk begonnen. Een wielrenner is zaterdag aan het einde van de ochtend 

zwaargewond geraakt na een aanrijding met een personenwagen. Na de nodige zorg is het slachtoffer 

met spoed overgebracht naar het LUMC. De verkeersongevallen politie onderzoekt het ongeluk. Er is 

hierover geen informatie bekend. Dit ongeluk is niet het eerste ongeluk waar fietsers bij betrokken 

zijn. Bewoners van de Buitenkaag maken zich al heel lang zorgen over gevaarlijke situaties op de 

Lisserdijk op plaatsen waar auto’s en fietsers elkaar treffen.  

Toevallig heeft er op vrijdag 28 mei jl. net een schouw plaats gevonden met vertegenwoordigers van de 

politieke partij HAP, een aantal bewoners van de Buitenkaag en de Dorpsraad. Bewoners hebben 

aangegeven dat zij blij zijn dat de chicanes weggehaald zijn. Echter, ook dat er nog geen goed 

alternatief is. De fietsstroken zijn nog niet uitgevoerd in rood asfalt maar de maximumsnelheid is wel 

verhoogd naar 50 km. Bewoners willen graag een veilige en leefbare dijk, liefst als fietsstraat maar in 

ieder geval met volwaardige fietsstroken en 30 km. Tijdens de schouw is uitgebreid gesproken over de 

loswal en het vrachtverkeer. Zowel de ergernissen als mogelijke oplossingen kwamen aan de orde. De 

raadsleden hadden veel begrip voor de zorgen over de Lisserdijk en de loswal, en willen hier ook 

aandacht voor vragen in de gemeenteraad. Als er nieuwe informatie komt, dan laten wij dat aan u 

weten. 

Afgelopen maand was onrustig voor wat betreft de vaart van de pont. De vele storingen van de point 

hebben het de bewoners op de Kaag niet gemakkelijk gemaakt. Wij zullen hier niet ingaan op de vele 

individuele verhalen. Het was een lastige tijd. Wij bedanken in ieder geval iedereen die de moeite heeft 

genomen zijn verhaal te vertellen en zijn ervaringen te delen. Wij verwijzen naar de update van de 

pontraad voor meer informatie. Wij hebben een Whatsapp groep geïnstalleerd, die wij gebruiken om 

incidenten en storingen te melden, waaronder de storingen op de pont. Deze Whatsapp groep is alleen 

geschikt voor éénrichting verkeer, niet voor wilde chats. Inmiddels hebben 118 dorpsgenoten zich 

aangemeld.  

Algemene Ledenvergadering 

Op 28 mei jl. heeft de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsraad Kaag-Buitenkaag (digitaal) 

plaatsgevonden. De Dorpsraad heeft een presentatie gegeven met een update over actuele 

ontwikkelingen. Onderwerpen die besproken zijn o.a. de parkeerproblematiek, Visie Buitenkaag 2040, 

discussies over een brug voor de Kaag, de Visie Ringdijk, de speelplek op de Kaag, windenergie en 

zonne-energie in de Haarlemmermeer, de problematiek op de pont en de polder op de Kaag. Het 

nieuwe bestuur heeft zich voorgesteld en is in de vergadering benoemd. Tevens hebben wij laten zien 

welke communicatie inmiddels gebruikt kan worden. Tijdens de discussie en de rondvraag in de 

vergadering zijn er door bewoners diverse interessante onderwerp genoemd, die we zouden kunnen 

oppakken. Wij komen hierop terug.  

Nieuw Bestuur Dorpsraad Kaag-Buitenkaag 

Tijdens de ALV van 28 mei jl. is een nieuw bestuur geïnstalleerd. Wij zijn een goed team met 

uiteenlopende interesses, kennis en vaardigheden die elkaar goed aanvullen. Wij hebben er plezier in 

om samen te werken en dingen voor elkaar te krijgen. Het afgelopen jaar hebben we al heel veel 

gedaan waardoor we nu echt goed kunnen starten en door kunnen werken op initiatieven die gestart 

zijn. Wij zijn nu met 5 personen en hopen dit jaar toch wel uit te breiden naar 6 of 7 personen. Met 

Secretariaat: a.i. Ferry Offerman, Balgerij 10 

M: 06–15 28 79 11 

http://www.kaag-buitenkaag.nl/
http://www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0
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meer mensen kan je meer doen! In deze Heen en Weer kunt u lezen wie wij zijn. Graag stellen wij ons 

nog een keer voor in een fysieke ALV.  

Wij zijn actief op Facebook! U kunt ons vinden via www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0. 

Via Facebook is het voor ons gemakkelijker om snel met u te communiceren over ontwikkelingen. 

Tevens zullen wij Facebook gebruiken om te verwijzen naar informatie en uitnodigingen. Zoek ons 

graag op en word vrienden. Wij zullen u dan op de hoogte houden van actueel nieuws.  

En kijk ook weer een keer op onze site: https://www.kaag-buitenkaag.nl. Deze is onlangs 

geactualiseerd. Documenten en achtergronden maar ook de digitale Heen en Weer vindt u op de site 

van de Dorpsraad.  

De Whatsapp groep Dorpsraad Kaag-Buitenkaag wordt gebruikt voor het melden van incidenten, 

storingen en berichten die echt haast hebben. U kunt zich bij één van de bestuurders aanmelden als u 

deel wilt nemen.   

En natuurlijk het Heen en Weer. Het vertrouwde maandelijkse blad voor Kaag en Buitenkaag.  

TIP 

Tijdens de ALV kregen wij een goede tip van Annemiek van de Voort: Met de app BuitenBeter kan je 

problemen op straat of in jouw buurt melden. Je maakt een foto van het probleem en stuurt die 

door. Jouw signaal komt dan automatisch bij de juiste gemeente terecht, inclusief de adresgegevens 

waar het probleem zich voordoet. De app is te downloaden via de Appstore en is gratis.  

 

Dorpsraadleden: 

 

Erwin van Schagen 

 

Ik ben Erwin van Schagen en ik woon met mijn vrouw 

Ebertien en onze kinderen Lente en de tweeling Vlinder en 

Bloem aan de Huigsloterdijk in Buitenkaag. Bij de gemeente 

Amsterdam werk ik als stedenbouwkundige aan de 

stedelijke vernieuwing van buurten en winkelcentra uit de 

jaren ’80. Wellicht heb je mij weleens voorbij zien peddelen, 

want ik vaar graag met de stand-up-paddle board over de 

ringvaart en de plas. Wij zijn 2 jaar geleden in Buitenkaag 

komen wonen en het bevalt ons hier goed. Het is een 

prachtige plek tussen polder en water. De verouderde 

speelplek aan de Leidsemeerstraat was voor mij de 

aanleiding om actief te worden voor de dorpsraad. Net als 

veel andere bewoners zie ik dat diverse zaken in onze 

mooie woonomgeving nog beter mogen en aandacht 

verdienen. Ik lever er graag een bijdrage aan om dat samen 

met anderen mogelijk te maken. 

Robbert Jan Meerpoel 

 

Ik ben Robbert Jan Meerpoel. Ik woon op kaageiland, nu 6 

jaar. Vader van kinderen Tess, Quinten, Micky & Sascha. Ik 

ben opgegroeid met watersport en de Kaag. Ik hou van de 

plek. Sinds kort wonen we niet aan maar voornamelijk op 

het water.  Ik ben reis- en technologie ondernemer. Al 20 

jaar. Wil graag betrokken zijn bij onze leefomgeving. Ik wil 

mensen verbinden en graag resultaat bereiken, met elkaar. 

Daarom zet ik me in voor de dorpsraad van ons mooie duo 

dorp.  

http://www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0
https://www.kaag-buitenkaag.nl/


5 

Nick Surben 

 

Ik ben Nick Surber, ik woon samen met Birgitta sinds 2010 

in Buitenkaag. Wij waren op zoek naar ruimte en natuur en 

genieten nu volop van de koeien, de vogels en hazen op 

Kaageiland, de Kagerplassen, bessensap halen bij de 

Appelenburg aan de dijk en nog veel andere dingen. Ik werk 

als bedrijfsjurist in Amsterdam. Ik hoop als lid van de 

Dorpsraad Kaag-Buitenkaag een constructieve en zinvolle 

bijdrage te kunnen leveren aan de instandhouding en 

verdere ontwikkeling van Kaag en Buitenkaag. 

Henny Looijenstein 

 

Sinds 1999 naar tevredenheid woonachtig op de 

Huigsloterdijk in Buitenkaag samen met mijn echtgenote 

Emilia. Vanaf 2006 lid van de dorpsraad en sinds 2007 in de 

functie van penningmeester. Deelnemen in de dorpsraad 

was dé manier om betrokken te raken bij het reilen en 

zeilen binnen de dorpsgemeenschap van dit mooie 

dubbeldorp. Ik lever graag een bijdrage aan het algemeen 

belang van alle bewoners van dit dubbeldorp op de grens 

van Haarlemmermeer en Kaag en Braassem, en Noord- en 

Zuid-Holland. 

Renee Smit  

 

Mijn naam is Renée Smit. Ik woon sinds 2005 op 

Kaageiland. Ik ben jurist en werk KLM. Ik kom al sinds mijn 

jeugd op de Kaag en ik vind het heerlijk wonen op het 

eiland midden in de natuur maar ook midden in de 

Randstad, vlak bij Amsterdam, Den Haag en Schiphol. Ik 

houd van water en ik zou het liefst de hele dag zeilen. Ik 

voel mij betrokken bij ontwikkelingen op de Kaag en 

Buitenkaag en vind het plezierig om – daar waar mogelijk – 

een positieve en constructieve bijdrage te leveren. Eén van 

de dingen die wonen op de Kaag bijzonder maakt is het feit 

dat bewoners, bedrijven en recreanten op een natuurlijke 

manier integreren en dat iedereen zijn eigen activiteiten kan 

verrichten zonder elkaar echt in de weg te zitten. Bij al mijn 

werkzaamheden voor de Dorpsraad zal ik streven naar het 

verbinden van alle betrokkenen en het creëren van ruimte 

voor iedereen.  
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De vlag uit!!!  

Omdat de nieuwe pont er bijna is. Omdat we een nieuwe dorpsraad hebben. Omdat er een oplossing 

voor het parkeren op de Buitenkaag komt. En omdat het vaarseizoen gaat beginnen. Misschien was het 

u opgevallen. Er hangen diverse vlaggen bij de entrée van de Kaag maar de Nederlandse vlag 

ontbreekt. Geen vlag bij Koningsdag, geen vlag op 4 mei. Dat kan toch eigenlijk niet. De Dorpsraad zal 

een vlag cadeau doen aan de bewoners van de Kaag. Jan van Winsen heeft aangeboden om deze vlag 

dagelijks te hijsen en te strijken, wat geweldig is. Wij zullen de vlag binnenkort overhandigen.  

 

 

Kaageiland moet nog even wachten op totaal vernieuwde veerboot 

 

Leidsch Dagblad, Paul van der Kooij, 2 juni 2021 

Het duurt nog even voordat Kaageiland zijn inmiddels totaal vernieuwde veerboot terug heeft. 

Werd vorige week nog beloofd dat ’Kaag 2’ er 1 juni weer zou zijn, proefvaarten maakten duidelijk dat 

nog een aantal kleine aanpassingen nodig is om te voorkomen dat zich problemen in de vaart 

voordoen. 

Volgens de gemeente Kaag en Braassem, eigenaar van de pont, komt de boot vanaf 7 juni weer in de 

vaart. Exploitant Blue Amigo, die er aanvankelijk van uitging dat de boot 20 mei al terug zou zijn, 

houdt het erop dat de pont ’in de week van 7 juni’ terug zal keren: ’We sturen de Kaag pas terug als 

die 100% goed is en niet eerder’, heet het op de Facebookpagina van de veerdienst Kaag. Tijdens de 

afwezigheid van de ’Kaag 2’, grossierde de ’Kaag 1’ in storingen. 
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Piekberging Haarlemmermeer 

Door: Ingrid de Vries 

Op 3 mei organiseerde Jörg Dreyer, omgevingsmanager van Combinatie Leeghwater (CL), een digitale 

informatieavond over de stand van zaken van de Piekberging Haarlemmermeer. 

Aanwezigen: 

Klankbordgroep   Combi Leeghwater   Rijnland 

Ingrid de Vries    Jörg Dreyer   Ben Blauw 

André Kuiper    Martijn Noordermeer   Rob Gordijn 

Wim Buitenhuis    Bart Bulter 

Dennis van der Voort   Johan den Breejen 

    Bart Vergeer 

 

Terugblik start werk 

In de week van 22-26 februari zijn langs de Hoofdweg (westzijde) vier bomen gekapt. Dit was 

noodzakelijk om ruimte te maken voor de bouw van de toekomstige brug over het uitlaatkanaal van de 

Piekberging. Eveneens is de bestaande inrit verplaatst naar de andere zijde van de boerderij.  

Op een andere locatie herplant CL vier bomen ter compensatie van de kap. 

Na maandenlange voorbereiding is op 23 februari de eerste schop in de grond gegaan. Er is een start 

gemaakt met het verwijderen van de bovenlaag langs de A44. Door het ontgraven van de bovenlaag 

worden de contouren van de Piekberging steeds meer zichtbaar. 

Op 18 maart is de keet aan de Hoofdweg in gebruik genomen. Sinds die datum werken medewerkers 

van Hoogheemraadschap Rijnland en CL hier gezamenlijk aan het project. 

Op de locatie waar de dijk van de Piekberging komt, is de Nieuwerkerkertocht gedempt. Het water van 

de Nieuwerkerkertocht kan blijven stromen door de aanleg van een tijdelijke watergang met duikers. 

Ter plaatse van de toekomstige watergangen is drainage aangebracht. 

Archeologisch onderzoek 

In december 2012 en maart 2019 zijn archeologische onderzoeken verricht. 

Deze onderzoeken vonden plaats op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer met als doel meer 

inzicht te verkrijgen in: 

- het toenmalige landschap en 

- de mogelijkheid voor (tijdelijke) bewoning en gebruik. 

Er zijn 35 boringen verricht tot een diepte van 4 meter. Het terrein was te nat en daardoor niet geschikt 

voor bewoning. Een vervolgonderzoek vindt dan ook niet meer plaats. 

Toelichting ontwerp door architecten 

Martijn Noordermeer, landschapsontwerper en Bart Bulter, architect, geven een toelichting op de 

ontwerpen van de kunstwerken (in- en uitlaat Piekberging). 

Samen hebben zij met de medewerkers van CL aan de ontwerpen gerekend en getekend. Daarna is een 

afstemmingstraject met Welstand doorlopen. 

De laatste fase was het opstellen van het Definitief Ontwerp en Uitvoeringsontwerp van de 

kunstwerken. 

Er is regulier overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland. 
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Vooruitblik 

Hieronder de planning van het project. 

 
 

Vragen en antwoorden 

Dennis van der Voort geeft aan dat de drainage bij de hoogspanningsmasten tot 

grondwaterstandverlaging heeft geleid en vraagt of dit bij de Piekberging ook ontstaat.  

Door de beperkte lengte per streng en de sloot langs de Lisserdijk die continu gevuld wordt 

vanuit de Ringvaart is dit niet de verwachting. De huidige inrit aan de Hoofdweg westzijde voor 

het werkterrein is ook de locatie van de definitieve inrit naar de Piekberging. Het 

uitwateringskanaal is permanent gevuld met water. Tijdens het uitlaten van het water uit de 

Piekberging wordt dit zo gereguleerd dat het peil ongeveer gelijkblijft. 

Bij de inlaat staan voor de kleppen nog droogzetschotten die het water keren. Daardoor staan 

de kokers en kleppen normaal gesproken droog. Deze schotten worden met een kraan 

verwijderd bij inzet van de Piekberging. 

De hekken aan de Lisserdijk worden ca. 1 meter hoog uitgevoerd als agrarisch hek en sluiten 

aan op de bestaande afrastering en balustrade op het bordes. 

De instroomopening bij de inlaat is zo groot dat vissen met het water meegevoerd worden (en 

niet blijven hangen in een rooster). Later zullen de vissen via de uitlaat weer weg kunnen 

zwemmen. 

Ingrid vraagt of een visvereniging kan helpen voorkomen dat vissen op het weiland achterblijven. Rob 

gaat na of dit mogelijk is. 

In de woelkom staat continu een halve meter water dat wordt ververst door een instroom 

vanuit de ringvaart. 

Het vee van Eelco van Zadelhoff zal in de piekberging en langs de Lisserdijk grazen. 

André Kuipers vraagt wat er met de reststroken grond rondom zijn perceel gaat gebeuren. Rijnland 

komt hier binnenkort op terug. 

 
Inlaat Lisserbroek 

 
Uitlaat Hoofdweg 
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De ruggen van grond zijn ontstaan door de drainagemachine die in het hart van de sloten aan de 

binnenzijde/buitenzijde van de sloten zijn aangebracht. Tijdens het aanbrengen van de damwanden 

aan de Lisserdijk zal het verkeer bij elke plank tijdelijk worden stilgezet. Vervolgens wordt de 

onderkant van de koker gebouwd en wordt de bypass eroverheen aangelegd. Zodra de 

inlaatconstructie en het bordes gereed is, wordt de Lisserdijk weer teruggelegd. 

BouwApp 

Wilt u op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen van dit project dan kunt u de BouwApp 

raadplegen. Deze app is gratis te downloaden in de App Store voor zowel Android- als IOS-apparaten. 

 

Van de Pontraad 

21 mei 2021, gepubliceerd op Facebook op 22 mei. 

Op woensdag 19 mei jl. hebben wij op uitnodiging van Blue Amigo een bezoek gebracht aan de werf 

waar de pont gereviseerd wordt in Maassluis. De aanleiding voor het bezoek was de behoefte aan een 

goed gesprek tussen Blue Amigo, de gemeente en de pontraad met inzet alle incidenten en 

problematiek rondom de pont.  

Wij hebben tijdens het gesprek de impact van de slecht functionerende pont op het eiland en de 

eilandbewoners toegelicht: de vele incidenten, vaak op drukke momenten op de dag, het gebrek aan 

communicatie over de onderhoudsplannen en de back-up van de pont, geen of onvoldoende 

informatie bij incidenten, de onbeleefde benadering van mensen en automobilisten op de pont, te lang 

uitblijven van de onderhouds- en reparatieploegen, onnodige onderhouds- en schoonmaakbeurten 

tijdens drukke tijden, de relatie respectievelijk de communicatie tussen Blue Amigo en de bewoners en 

het niet zichtbaar optreden van de gemeente.  

We hadden een nuttig en constructief gesprek. Wij hebben geconcludeerd dat geen van de partijen een 

fijne tijd heeft gehad en dat een herhaling van feiten voorkomen moet worden en dat er veel 

verbeteringen nodig is. 

We hebben het volgende afgesproken: 

1. Pont-1 blijft na 1 juni en gedurende het vaarseizoen op de Kaag en zal dienen als back-up van Pont-

2. De twee ponten zullen elkaar afwisselen en er zal heel periodiek onderhoud uitgevoerd worden 

om beide ponten in de vaart te houden. Pont-1 zal pas na de zomer in onderhoud gaan. 

2. Blue Amigo zal gepland onderhoud en oponthoud voortaan melden op www.blueamigo.com en op 

de facebook pagina van Blue Amigo.  

3. In geval van onderhoud of reparaties zal Blue Amigo in haar meldingen per keer aangeven of en 

welke back-up er geregeld is. 

4. Het is de bedoeling dat (ongeplande) incidenten en storingen gemeld gaan worden via één medium. 

Meer informatie hierover volgt. 

5. Het onderhoud van pont-1 zal goed voorbereid worden en bewoners van de Kaag worden hier ruim 

voorafgaand aan dit onderhoud geïnformeerd worden. 

De pont ziet er mooi uit. Zij is niet alleen in onderhoud geweest maar ook volledig gereviseerd. Er zit 

een nieuwe motor in, het stuurhuis op de pont is twee keer zo groot geworden en alle elektriciteit, de 

mechanica en de hydrauliek is vernieuwd. Er komen slagbomen op de pont en tevens staan er camera’s 

op het dek. We zullen hierover wat uitgebreider communiceren zodra de pont weer terug is. Volgens de 

planning zal de pont rond 7 juni weer terug op de Kaag zijn. 

 

NB. Royal van Lent heeft ons laten weten dat de webcam die op de pont gericht staat weer geïnstalleerd 

is. Dit is een afkijkcamera, die geen beelden bewaart. De camera is te vinden op http:/kaag-

pontcam.nl. Royal van Lent, dank! voor deze service. 

Voor vragen en/of opmerkingen over de pont kunt u terecht bij Blue Amigo via www.blueamigo.nl of 

www.veerdienstkaag.nl. De pontraad kunt u bereiken via pontraad@kaag-buitenkaag.nl.  

 

http://www.blueamigo.com/
http://www.blueamigo.nl/
http://www.veerdienstkaag.nl/
mailto:pontraad@kaag-buitenkaag.nl
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Resultaten enquete Dorpsraad Kaag - Buitenkaag 

Uw mening is belangrijk 

In de vorige Heen en Weer hadden wij een enquête ingesloten omdat wij benieuwd zijn naar uw mening. 

Wij hebben geïnventariseerd of u bekend bent met de doelstellingen van de Dorpsraad, het werk wat de 

Dorpsraad doet en welke onderwerpen voor u belangrijk zijn. Tevens wilden wij graag weten of u 

tevreden bent met een Dorpsraad, die werkt voor de Buitenkaag en de Kaag of dat u ervoor bent om te 

splitsen in twee Dorpsraden, waarvan een voor de Kaag werkt en één voor de Buitenkaag.  

 

Wij hebben circa 150 enquêtes teruggekregen, de helft van de Kaag, de andere helft van de Buitenkaag. 

Wij willen u bedanken voor uw reacties.  Wij kregen circa 55 enquêtes terug via Facebook. Eveneens 

bedanken wij Hotel Orion en Erik van de Wansem voor het innemen van de documenten.  

 

De resultaten van de enquête zijn besproken in de Algemene Ledenvergadering van 28 mei jl. Een 

samenvatting van de resultaten vindt u in deze Heen en Weer. Zodra deze beschikbaar zijn, zullen we 

wat meer detailinformatie op de website van de Dorpsraad zetten. Wij benadrukken dat wij de resultaten 

van de enquête als richtinggevend zien. Voordat wij specifieke activiteiten of verbeteringen inzetten, 

zullen wij eerst bij u checken of we op de goede weg zijn.  

 

NB. Wij vroegen bewoners of zij geïnteresseerd zijn om deel te nemen in de Dorpsraad of anderszins. 

Leuk dat veel bewoners aangeven te willen helpen. Voor degenen die concreet aangegeven hebben dat 

ze willen meedoen in de Dorpsraad, maak je graag bekend. Wij kunnen op basis van de enquête-

resultaten niet iedereen terugvinden. 
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Kaag en Braassem zet streep door windturbines langs de A4 

 Gemeenteraad verlangt nieuwe zoekgebieden  

Door: Paul van der Kooij , Leidsch Dagblad, 1-6-2021  

Het blijft voorlopig de vraag waar in Kaag en Braassem windturbines kunnen komen.  

De zoekgebieden die B en W hadden aangedragen, langs de A4 en vlakbij de kern Leimuiden, zijn 

maandagavond in ieder geval afgewezen door een meerderheid van de gemeenteraad. Het gebeurde 

niet omdat de plaatselijke politiek helemaal geen nieuwe windturbines wil in de Groene Hartgemeente, 

maar omdat de gebieden niet zouden voldoen.  
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Zo zouden ze onveilig zijn, bijvoorbeeld door een combinatie met andere risicofactoren als snelweg, 

hogesnelheidslijn en hoogspanningsleidingen. Of ze zouden erg dicht bij geplande woonwijken of 

bedrijventerreinen kunnen komen, zoals inwoners massaal aanvoerden.  

Om tot betere plekken te komen, hebben burgemeester en wethouders de opdracht gekregen om 

andere zoekgebieden aan te dragen. Gebieden die ze ook nog eens dienen te toetsen aan kaders die ze 

vooraf zelf moeten gaan stellen.  

Zo willen partijen als CDA, Pro Kaag en Braassem en Samen voor Kaag en Braassem voorkomen dat er 

opnieuw een kaart uit komt rollen met zoekgebieden waarin ’onvoldoende rekening is gehouden met 

zaken als veiligheid en de gezondheid van inwoners’. Zo moeten de turbines voldoende afstand 

houden van woonkernen.  

In een eerste versie van hun motie stond nog niet dat daarvoor alleen langs infrastructuur als 

provinciale wegen gezocht dient te worden. Het deed VVD-raadslid Peter van Dijk, die de Groene 

Hartgemeente wil vrijwaren van ’grootschalige opwek’, verzuchten dat zo de hele gemeente vogelvrij 

wordt. In een latere versie kwam de koppeling met ’infra’ er wel.  

Het lijkt alsnog ruimte te bieden voor boeren en burgers die plannen hebben voor een coöperatief 

windmolenpark rond de N207. Op eerste kaarten van Holland Rijnland gold dat nog als zoekgebied, 

maar het verdween daar na een storm van protest uit Rijnsaterwoude.  

Hoe fel het eraan toe kon gaan, merkte D66-fractieleider Nick van Egmond op. ,”Ik heb de afgelopen 

weken veel contacten gehad met inwoners en heb mij soms bedreigd gevoeld’’, meldde hij tot schrik 

van de burgemeester, die daar graag verder met hem over wil praten.  

Ook vanuit de raad heeft Van Egmond zich niet altijd gesteund gevoeld, meldde hij verder: “Andere 

leden hebben gesuggereerd dat er raadsleden zijn die bewust mensen in gevaar brengen omdat 

windmolens het hogere doel in het leven zouden zijn of zo. Alsof ze, doordat ze een andere mening 

hebben, geen verstand zouden hebben. Ik had hier meer verwacht dan ophitsing. Er is 

klimaatverandering op aarde, dat moeten we niet ontkennen. En windenergie kan één de oplossingen 

zijn.’’  

Dat niet alle aangedragen plekken in de polder even gelukkig waren, leek Van Egmond niet zo’n 

probleem te vinden. Bij de volgende versie van de Regionale Energie Strategie (RES) komen zaken als 

veiligheid, geluid en gezondheid immers alsnog aan de orde. Andere raadsleden oordeelden dat foute 

gebieden niet in het plan horen. Anders zou je er maar moeilijk vanaf komen. En VVD en CDA 

verwierpen uiteindelijk zelfs de hele RES 1.0.  

 

Rectificatie …. Sponsor 

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

In het vorige nummer bedankte ik alle sponsoren, die op de een of andere manier iets gesponsord 

hadden voor tijdens de bingo. Daar heb ik een foutje gemaakt, namelijk ik noemde de kwekerij waar al 

die leuke oranje gerbera plantjes vandaan kwamen Kwekerij Van der Meer, maar dit moet natuurlijk 

zijn: Kwekerij Van der Velden. Excuses hiervoor!! 

 

Iedere dag heeft deze kwekerij een standje aan de weg met prachtige potten gerbera’s (in diverse 

maten) in heel veel kleuren. Misschien bent u er zelf wel eens als klant geweest en weet u wat ik 

bedoel! Zo niet, rij dan binnenkort eens langs, het is echt de moeite waard. 

 

Zo, ik hoop dat ik het bij deze weer een beetje heb goed gemaakt! 
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Brandweer 

Door: Axel Alblas 

Even een berichtje vanuit de hulpverlenende sector en de hedendaagse pontperikelen. 

Even geen inzet verhaal, maar wel een mededeling van huiselijke aard naar aanleiding van meerdere 

berichten. 

Vroeger hadden we de pontperikelen rondom het vertrekken van het personeel Feadship Van Lent, 

maar tegenwoordig hebben we veelal perikelen rondom de storingen van ons pontveer.  

Net als dat water dynamisch is en je daarom altijd uitdagingen hebt, weten wij als brandweer Kaag dat 

ook locaties zeker op en om de Kaag bijzonder zijn en altijd een uitdaging om te combineren bij 

inzetten en nood.   

Nu wij (ook bij Hoogenboom, omdat wij als team het zorgelijk vinden hoe het nu gaat) de ervaring 

hebben dat al in 2020 het pont 2 keer is uitgevallen, zijn wij ons zorgen gaan maken over de 

bereikbaarheid bij een noodsituatie. Ben ik als ploegchef gaan bellen met de directie van Van Lent om 

de situatie voor te leggen en te bespreken of er nog mogelijkheden zijn voor het gebruik van hun pont 

bij calamiteiten voor hulpdiensten. Hierbij is ingestemd en wilde de directie hier graag een steentje aan 

bijdragen voor de gemeenschap, wel met de afspraak dat er een bekwame schipper moet zijn.   

Hierna heb ik met John Hoogenboom afgesproken dat hij bij beschikbaarheid met goedkeuring van Van 

Lent in samenwerking met ons als brandweer, het pont van Van Lent mag gebruiken bij calamiteiten. 

Voordat dit gerealiseerd werd, is hierover overleg geweest en hebben we toch weer een soort van 

zekerheid/back-up kunnen realiseren. Ook voor de wat zwaardere voertuigen binnen de 

brandweerorganisatie, die boven de 15 ton wegen, is het een mooie uitkomst. Hierbij is voor mij als 

hulpdienst en ook voor ons als burgers in 2020 al een zekerheidje ontstaan, voor het geval dat.  

Nu snap ik niet wie er besloten heeft om het reserve pont voor een lange periode van 1½ maand voor 

onderhoud weg te sturen. Dit hadden wij normaal in 2 dagen tot uiterlijk 1 week gedaan, gezien het 

risico. Ook is er volgens mij niet met meerdere instanties overlegd voor een goed alternatief: Feadship, 

gemeente, hulpdiensten, e.d. De sleper die geregeld was werkte niet en het pontje was ook niet 

succesvol. En mogelijk was er bij overleg wel een andere optie gerealiseerd, die wel werkte.  

Ook moet ik mij beklagen dat ik als hulpdienst niet ben geïnformeerd over de storingen bij het pont, 

zodat ik de meldkamer en officier van dienst kan inlichten wanneer we acties moeten ondernemen bij 

hulp voor onze burgers. Dit heeft mij een hoop tijd en moeite gekost. Wij kunnen gelukkig met onze 

brandweer en vaartuigen snel mensen vervoeren van en naar het eiland. Uiteraard heb ik met mijn 

leidinggevende afgesproken om met de gemeente en instanties in overleg te gaan om dit in de 

toekomst te waarborgen. Voorlopig is er gelukkig nog niets voorgevallen en zijn we allen alleen een 

aantal uur kwijt vanwege aanpassingen in onze dagelijkse bezigheden, net als inzetten bij ons als 

brandweer. ‘Het had anders kunnen aflopen’.   

 

Boeken 

Door: Glynis Breman 

‘De wereld is niet stuk te krijgen’ van Maxim Osipov (1963), die behalve schrijver ook cardioloog is. 

13 tragikomische verhalen uit Rusland.  

Via zijn verhalen kom je in Russische ziekenhuizen in kleine steden terecht. In de Russische literatuur 

gaat het er vaak om hoe je moreel overeind kan blijven in het leven, in het besef dat je uiteindelijk 

weerloos bent tegenover het lot. Het leven in allerlei vormen, maar steeds met een tragikomische 

inslag. Het leven gelaten ondergaan of je verzetten, buigen voor kleine corrupties om geen ellende te 

krijgen 

Neem het verhaal over de stad Eeuwigheid, een barakkenstadje in een verre uithoek van de Sovjet-

Unie, waar de hoofdpersoon in het primitieve theatertje de gezinnen van de mijnwerkers vermaakt met 

toneelstukken. Helaas heeft de nieuwe Russische opperbevelhebber (Poetin) zijn oog laten vallen op 
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Eeuwigheid voor het testen van een nieuw raketsysteem. Alle bewoners worden geëvacueerd, waarna 

Eeuwigheid met de grond gelijk wordt gemaakt.  

Osipov vervlecht vaak wrange voorvallen in zijn verhalen alsof ze tot de gewone alledaagse 

werkelijkheid behoren. Zoals het verhaal ‘De Papierfabriek’. Het ziekenhuis heeft een nieuw 

beademingsapparaat gekregen, maar de geneesheer-directeur zweert bij het infuus als panacee voor 

alle kwalen en laat het apparaat onuitgepakt. Hij had die vrouw misschien kunnen redden die bij de 

bevalling in coma raakte, maar de handleiding van het apparaat is in het Engels en voordat het vertaald 

zou zijn, zou ze toch al hersendood zijn geweest. 

Veel zwarte humor en wrange ironie. Een bijzondere inkijk in het leven in het Rusland van Poetin, 

beheerst door ongelijkheid, corruptie en angst voor onzichtbare politieke machten. 

 

RECEPT VOOR COURGETTECHUTNEY 

Door: Jan Scheepens 

Nog heel even en de AH-volkstuintjes en andere makkelijke volkstuinplantjes gaan weer volop 

vruchten dragen. 

De courgette is al een poosje een graag geziene gast in de moestuin en op het bord. 

Omdat de plant vaak meer geeft dan nodig, is een inmaak van courgette een leuke oplossing voor een 

overvloedige oogst. En je kan een heel jaar genieten van deze groente. 

We gaan hem verwerken in een lekkere chutney. 

 

INGREDIËNTEN     BEREIDING 

2 eetl. citroensap 

2 zure appels (granny smith), geschild, 

in heel kleine blokjes 

250 ml witte wijnazijn 

200 g (licht)bruine basterdsuiker 

1 theel. gedroogde gemalen 

gemberwortel (of 1 eetl. geraspte verse) 

1 theel. gemalen korianderzaad 

1 theel. gemalen komijnzaad 

1 theel. mosterdzaad 

1 kaneelstokje 

2 uien, grof gesnipperd 

700 g courgette, in blokjes 

300 g kerstomaten, in kwarten 

1 rood pepertje, zonder zaadjes 

fijngehakt 

150 gram verse dadels, gehakt 

 

Extra 4-5 brandschone jampotten en 

idem keukendoekje, metalen 

opscheplepel 

 

• Spreid een schone theedoek uit naast het 

fornuis en zet de potten en deksels er 

ondersteboven op.  

• Meng het citroensap met de appelstukjes. Doe 

de azijn met 150 ml water, 1 volle theelepel 

zout, basterdsuiker, gember, koriander, komijn 

en mosterdzaad in een grote pan en verhit al 

roerend tot de suiker opgelost is.  

• Voeg het kaneelstokje, de uien, courgette, 

tomaten, gehakte peper en dadels toe, breng de 

chutney aan de kook en laat ongeveer een half 

uur zachtjes pruttelen: roer regelmatig met de 

opscheplepel. De courgettes moeten nog iets 

stevig blijven. 

• Vul de jampotten met de opscheplepel één voor 

één met de hete chutney; schep eerst zoveel 

mogelijk van het groentemengsel in de pot, druk 

iets aan en vul ze tot de rand met vocht. Veeg de 

potrand goed schoon, sluit de potten en zet ze 

minstens 10 minuten omgekeerd op de 

theedoek. Draai de potten om en laat ze 

afkoelen.  

• De chutney is het lekkerst na een paar weken; hij 

is op een donkere, koele plaats minstens een 

jaar houdbaar. 

 

Lekker bij een boterham met oude kaas, bij gerookte vis en/of paté; bij een kaasplankje of bij oosterse 

gerechten zoals curry’s. 

Fijne zomer en smakelijk eten. 

Jan Kookt. 
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Veenmeermin, waar ben je? 

Fietsroute van 30 km langs Rijpwetering, Oud Ade, Oude Wetering, Leiderdorp, Leiden, Nieuwe 

Wetering, Roelofarendsveen 

Volg het spoor van de Veenmeermin 

... langs bloeiende poldersagen over tulpen, boeren en tuinders 

“Het lijkt erop dat er in de polders van Kaag en Braassem een mirakel leeft.”  

Met die woorden overhandigde bijzonder hoogleraar geschiedenis de heer R.A. van Veen ons ongeveer 

een jaar geleden deze brief uit 1881, afkomstig uit het gemeentearchief, sectie mysterieuze, 

onopgeloste zaken. Het verhaal liet ons niet meer los. Toen de heer Van Veen niet veel later na een 

wetenschappelijke test de authenticiteit van de brief onomstotelijk vastgesteld had, besloten we om 

zelf op onderzoek uit te gaan.   

Fietsers maken onderweg kennis met de Veenmeermin via tien fotopanelen van de hand van 

initiatiefneemster Erma Rotteveel. Zij fotografeerde de in de loop der tijd gevonden bewijzen over het 

bestaan van de Veenmeermin op een tot de verbeelding sprekende manier. Ieder fotopaneel vertelt een 

bijzondere, bloeiende poldersage over de relatie van de Veenmeermin met tulpen, boeren en tuinders. 

En over de sporen die ze achter heeft gelaten in het polderlandschap. Erma: “We hopen dat mensen de 

mooie omgeving rondom Kaag en Braassem zo met andere ogen gaan bekijken, en natuurlijk zelf ook 

op zoek gaan naar nieuwe Veenmeermin-bewijzen.”  

Wie al fietsend het spoor van de Veenmeermin volgt, wordt rijkelijk beloond. Met een nieuwe kijk op 

onze prachtige omgeving én met tien fotopanelen onderweg. Heel veel fietsplezier! 

PS Trakteer jezelf op een consumptie bij een van de lokale horecagelegenheden op de route. 

 
 

  



16 

 

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  

In memoriam Ton van Es, 1938-2021 

Op 23 mei jl. is Ton van Es in het AmandiHuis, het nieuwe hospice in Nieuwe Wetering, overleden. Ton 

werd op 23 augustus 1938 geboren en heeft zijn hele leven zijn talenten ook, en vaak langdurig 

ingezet voor de samenleving. Dat bleef niet onopgemerkt. Voor zijn vele activiteiten voor de St. 

Willibrordusschool en de parochie H. Joannes de Evangelist ontving hij de Erespeld der Gemeente 

Haarlemmermeer op 19 augustus 2004. Hij werd bij Koninklijk Besluit van 26 januari 2005 

onderscheiden als Lid in de orde van Oranje-Nassau. Van kerkelijke zijde, het bisdom Haarlem, werd er 

waardering geuit voor zijn activiteiten specifiek voor de R.K.-Kerk en werd hij onderscheiden met de 

Orde Pro Ecclesia et Pontifice. Tons lijst met palmares is daarmee niet ten einde.  Op 12 december 

2014 tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze ijsvereniging waren van bijna alle ijs 

gerelateerde regionale clubs vertegenwoordigers aanwezig. Op de agenda stond immers het aftredend 

zijn van Ton van Es. De voorzitter memoreert dat Ton inmiddels 50 jaar deel uitmaakt van het bestuur, 

volgens ingewijden zelfs 45 jaar daarvan als penningmeester. De voorzitter stelt de ALV voor Ton te 

benoemen tot erelid van de vereniging, welk voorstel door de vergadering met een daverend applaus 

wordt ondersteund. De voorzitter overhandigt Ton als bewijs van zijn erelidmaatschap de bijbehorende 

penning en wenst hem toe nog vele jaren te kunnen genieten van zijn, nu contributie-vrije-

lidmaatschap. Ook een stropdas valt Ton ten deel. Nadat Ida is omgekocht met een mooie ruiker geeft 

Ton, wel met haar instemming te kennen, dat hij nog wel; een jaartje wil bijtekenen, wat de ALV 

uiteraard honoreert met wederom een applaus. Daarmee is ons feestje, we vierden in 1914 ons 

honderdjarig bestaan, nog niet ten einde. 

Aanwezigen waren ook, en dat vormt het opstapje naar het volgende agendapunt van die ALV, van het 

KNSB-Gewest Zuid-Holland (KNSB-ZH) voorzitter Gerrit van Kooten en secretaris Hans Andela. De 

vereniging kreeg het honderd-jarigen-schildje van de KNSB uitgereikt. Toen was Ton met zijn “vijftig 

jaren” aan de beurt.  

De vz KNSB-ZH feliciteert ons met beide jubilea en verrast Ton met een stukje gewestelijke 

vindingrijkheid. Hij herinnert ons er aan dat Ton toen hij gedurende veertig jaren een bestuursfunctie 

had bekleed, de zogenoemde bronzen-schaatser ontving, een onderscheiding van de KNSB. Voor 

clubvrijwilligers bestaat, het bestuur had dat al vernomen, promotie naar de gouden speld niet. Daar 

hebben de heren, zoals ze ons toen beloofden, echter iets op gevonden: Ton krijgt een ingelijste 

oorkonde bij zijn 50 jaar uitgereikt en een ‘streekproduct’, het boek met de titel: “Angenent, een 

onbegrepen doordouwer”. Voor de laatste tien jaar van de halve eeuw van Ton een toepasselijk cadeau. 

De titel zou kunnen suggereren dat Ton ook niet begrepen werd. Allen die hem kenden en met hem 

hebben samengewerkt zullen dat zeker niet ondersteunen. Ik heb Ton ervaren als een gedreven man 

die wist wat hij wilde en dat ook kenbaar maakte én waarvan je op aan kon. Daarom missen we hem al 

een tijdje. 

Onze gedachten zijn bij Ida zijn echtgenote, zij steunde hem, riep hem bij tijd en wijle tot de orde en 

liet hem verder alles doen waarvan de samenleving profijt had. Dank daarvoor. Mede namens de leden 

wens ik jou, Ida, de kinderen, kleinkinderen, familieleden, vrienden en bekenden sterkte met het leren 

leven met de open plek die Ton nalaat. Het in herinnering roepen van al het waardevolle waar hij voor 

stond en heeft toegevoegd, zal jullie en ons daarbij helpen. Hij stelt deze vraag overigens zelf op de 

overlijdenskaart: “Herinner mij, maar niet in mijn sombere dagen. Herinner mij, hoe ik was, toen ik 

alles nog kon.” 

(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 

http://www.ijsclubkagermeer.nl/
mailto:secr.kgm@kaag.nl
mailto:info@sts-kgm.nl
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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/ 

Actualiseren adressenbestand leden en waar mogelijk moderniseren van het contributie innen 

Er komt een brief bij de leden in de bus, de adressen komen uit een oud bestand uit 2013. Hiermee 

wordt gepoogd het innen van de verenigingscontributie weer op de rails te krijgen. 

Wat is er gebeurd. Om te beginnen zijn onze automatische incasso’s door de Rabobank afgeschaft. Jan 

Jaap Hoekstra, onze oud-penningmeester heeft enige jaren voor de circa 90 leden die ooit een 

incassomachtiging gaven, evenzoveel éénmalige verzoeken tot incasso moeten aanleveren bij onze bank.  

Het is hiervoor nodig dat we die adresgegevens en de bankrekeningnummers controleren en waar nodig 

actualiseren. RABO deelde mee niet over de gegevens te beschikken. Daarom krijgt u dus een papieren 

brief in de postbus. We willen zoveel als mogelijk Covid-19 maatregelen respecteren. We vragen in eerste 

instantie of u lid wilt blijven en zo ja, of we uw bankrekeningnummer mogen ontvangen, zodat we 

wederom individueel kunnen vragen of u de contributie naar onze rekening over wilt maken. Op de 

toekomst gericht vragen we bovendien of we uw e-mailadres kunnen krijgen en mogen gebruiken voor 

correspondentie met u. Alles uiteraard binnen de regelgeving van de AVG.  

Zoals het er nu voorstaat gaan we voor het contributie innen gebruik maken van betaalverzoeken; als 

Covid-19 maatregelen dat weer mogelijk maken, pogen we ook ruimte te bieden voor het contant betalen 

van de jaarlijkse contributie. RABO heeft voor dit soort zaken o.a. hun zogenoemde OmniKassa. Daar 

hangt echter weer een prijskaartje aan, dat per transactie wordt gehanteerd; voor een sportclub die een 

lage contributie vraagt van hopelijk veel leden niet een sportvriendelijke optie. Banken willen zich graag 

laten betalen voor het werk dat penningmeesters voor ze doen. In de brief komen nog enige details, o.a. 

over de inning zelf, het tijdstip waarop en de hoogte van de ongewijzigde contributie. 

Bij het laatste nummer van jaargang 49 

Ondanks de hogere vaccinatiegraad en de heel voorzichtige afname van de Covid-19 dreiging blijft het 

devies, pas op jezelf, let op elkaar en blijf gezond. Dat staat genieten niet in de weg, maar doe dat 

verstandig, houd rekening met de nog niet genormaliseerde omstandigheden. De corona situatie vormt 

echter geen reden om ook van deze plek de redactie, de vrijwilligers en met name de familie van 

Gerven te danken voor hun inzet in het afgelopen Corona jaar. Ons dubbeldorp mag zich gelukkig 

prijzen met een instituut als de Heen en Weer. Ik ga er van uit dat eenieder, net als ik, uitkijk naar de 

vijftigste jaargang. 

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

Gebruik je hersens én bescherm ze met een helm. 

 

  

HET HEEN & WEER ZOEKT VRIJWILLIGERS 

Om het Heen & Weer ook in de toekomst te kunnen continueren, zijn wij op zoek naar een aantal 

nieuwe vergaarders die elke eerste maandag van de maand (m.u.v. juli en augustus) gezellig een 

ochtend mee willen helpen om het Heen & Weer samen te voegen. Ook wanneer u niet elke keer 

beschikbaar bent, horen wij graag van u!  

Daarnaast zouden wij ook voor de bezorging een aantal reservisten willen hebben. Dit is eveneens 

voor de eerste maandag van de maand. 

 

Meld u aan via: 

heenenweerkaag@hotmail.com  

of bel met Vincent van Gerven: 0252-544263. 

 

 

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

 

 

Op zoek naar de leukste bijbaan voor dit zomerseizoen?  

Wij zijn per direct op zoek naar uitbreiding van ons team voor onze watersportwinkel in Buitenkaag.  

Wil jij graag minimaal 20 uur werken? Heb je affiniteit met de watersport?  

Vind je het leuk om klanten te helpen? En hou je ervan om je armen uit de mouwen te steken?  

Wacht dan niet langer en neem contact op via eric@wansem.eu of 0252-544264, of loop gewoon even 

bij ons binnen. Tot snel! 

  

 

• 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. 

 
Gezocht: 

Ervaren, betrouwbare en zelfstandige schoonmaakster 

voor in onze B&B . 

Dagen en uren in overleg.  

Werktijden tussen 10:00 en 15:00.  

Voor inlichtingen: 

Sandra Kloppenburg: 0626714210 

 

 

 

Gevraagd/gezocht voor 

mijn verzameling:  

 

Oude speelgoedauto’s uit de jaren 

50/60/70 of ander antiek speelgoed. 

Ik kom het graag bij u ophalen.  

Prijs in overleg. 

 

Kitty van Goozen   

Beatrixlaan 42 A1 Kaag  

Tel. 0614747966  
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Familieberichten 

 

 

  



◉Nassaulaan 2
      (carport)

Emmalaan 12◉

◉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
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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



