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EVENEMENTENKALENDER 

Datum Evenement Plaats/ tijd 

Schippertjesdag ’t Kompas 17 september 9:00 uur 

Voor Kaagfit, SCCK ‘De Stal’ en de kerken: zie elders in dit Heen en Weer 

Zie ook evenementen op de site van www.kaag.nl 

HEEN & WEER GAAT DIGITAAL 

Het Heen & Weer digitaal ontvangen? Stuur dan nu uw  

e-mailadres naar heenenweerkaag@hotmail.com 
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Van uw redactie – 50 jaar Heen & Weer 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

De zomer die bijna achter ons ligt, was er een van vrijheid en afscheid. Door het weer meer vrijgeven 

van de samenleving, was in onze dorpen en op het water weer een herwonnen vrijheid zichtbaar. Niet, 

zoals vorig jaar, politie te water en bijzondere opsporingsambtenaren die nauwlettend elk bootje of 

elke groep wandelaars bekeken of er niet teveel mensen waren, maar weer grotere groepen wandelaars 

en watersporters. En natuurlijk veel vakantiegangers. Een Kaags Muziekfestival zat er nog niet in, maar 

Schippertjesdag gaat gelukkig weer door. Dit keer weer vanuit de vertrouwde locatie van het Kompas. 

Het was echter ook een zomer van afscheid. Kort na elkaar ontvielen ons vier (ex) dorpsgenoten: Eef 

Breeman, Diny Ruis, Siem Visser en de heer Blok van het Faljeril. Wij leven mee met de families. 

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat uw dorpsblad Heen & Weer voor het eerst het licht zag. In het 

voorwoord schreef toenmalig voorziter van de nog jonge Dorpsraad, Kees van de Rest: “De Dorpsraad 

nam in het voorjaar 1972 het initiatief om maandelijks een dorpsblad te laten verschijnen en ik ben 

dan ook heel blij om bij het verschijnen van het eerste nummer een voorwoord te mogen schrijven. … 

Het moet een blad zijn waarin iedereen geïnformeerd wordt over wat er er nu in onze 

Kaaggemeenschap gaande is. Het moet tevens aan de dorpelingen de mogelijkheid bieden wensen en 

meningen naar voren te brengen. … Een blad waarin informatie heen en weer gaat… Vandaar de naam 

‘HEEN EN WEER’.”  

Nu vijftig jaar later, denken wij dat het Heen & Weer nog steeds aan deze doelstellingen voldoet en de 

dialoog tussen talrijke partijen zichtbaar maakt. In het komende jubileumjaar zullen wij regelmatig 

terugkijken op gebeurtenissen en Heen & Weer-artikelen uit de afgelopen decennia. 

Zoals u misschien al hebt gezien, wordt vanaf nu het Heen & Weer kleurrijker met advertenties in kleur. 

Talrijke adverteerders reageerden enthousiast op deze mogelijkheid. Naast vertrouwde bedrijven zijn 

er dit jaar ook weer enkele nieuwe adverteerders. Bedrijven die het ons met hun advertenties mogelijk 

maken dit blad te kunnen blijven maken. Denk daarom ook eens aan hen als u weer eens iets nodig 

hebt. Om een aloude spreuk aan te halen: ‘Heen en Weerders kopen bij adverteerders’. 

about:blank#_Toc81473915
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Van de dorpsraad 

E: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 

W: www.kaag-buitenkaag.nl 

Facebook: www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0 

Beste dorpsgenoten van de Buitenkaag en Kaag,  

Wij hopen dat jullie een fijne zomer en een fijne vakantie hebben gehad en dat jullie veilig en vooral 

gezond weer thuis zijn.  

 

Vandaag mocht ik op uitnodiging van een illuster zeilgenootschap een dag meevaren op de B112, het 

vlaggenschip van de Watersport Academy en een nautisch monument. Er was niet veel wind dus we 

konden rustig zeilen en genieten van de rust op de Kagerplassen, de eerste vogels die aan de trek 

beginnen, een lunch op de Kaagsociëteit en aan het einde van de dag de zon die doorkwam. Het gaf 

een gevoel van zowel thuis zijn als op vakantie zijn en dan zo dicht bij huis. De zon die doorkwam 

belooft de komende week veel te schijnen. Laten we open op een mooie nazomer.  

 

Tijdens de zomermaanden hebben we met de Dorpsraad ook even een stapje teruggezet en van de 

vakantie genoten. Een paar ontwikkelingen kunnen we met jullie delen. In juli hebben we een 

stickeractie gedaan om aandacht te vragen voor de problematiek op de Lisserdijk. In de vorige Heen en 

Weer schreven wij hier al over. De bewoners zijn blij dat de chicanes weggehaald zijn. Echter, er zijn 

nog geen fietsstroken aangebracht terwijl de maximumsnelheid wel verhoogd is. Bewoners willen 

graag een veilige en leefbare dijk, liefst als fietsstraat maar in ieder geval met volwaardige fietsstroken 

en een maximum snelheid van 30 km. Tijdens twee weekends hebben we gesproken met bewoners en 

veel handtekeningen opgehaald van mensen die de actie ondersteunen. Wij willen alle bewoners 

bedanken die meegedaan hebben aan de stickeractie door deze op hun rolemmer te plakken en buiten 

te zetten. Wij hebben inmiddels een reactie gekregen van de betrokken wethouder en eind september 

zal er een hoorzitting gehouden worden. Voor die tijd zullen wij met bewoners bespreken hoe wij het 

beste verder kunnen gaan.  

 

Wij zijn als Dorpsraad door de projectontwikkelaar Fresch Real Estate geïnformeerd over de 

ontwikkelingsplannen die er liggen voor de Leidsemeerstraat 6. Op hoofdlijnen ligt er een plan voor 18 

woningen en circa 32 parkeerplaatsen. De woningen zijn bedoeld om de doorstoom van jonge 

gezinnen te stimuleren. Op het moment dat jonge gezinnen besluiten op de Buitenkaag te gaan wonen, 

zullen faciliteiten zoals de school, de kerk, het ontmoetingscentrum en de horeca ook worden 

gestimuleerd. Het terrein wordt ruim opgezet met ruimte voor fiets- en wandelpaden. De woningen 

voldoen aan alle eisen op het gebied van duurzaamheid. Het plan past binnen de Visie Buitenkaag 

2040. Het plan is nog in ontwikkeling en zal door de gemeenten op haalbaarheid moeten worden 

getoetst. Fresch Real Estate heeft aangegeven graag met belanghebbende aan tafel in overleg te willen 

gaan en zal hiertoe een informatie avond organiseren. Wij zullen hierover informeren zodra er meer 

bekend.  

Op 17 september as. wordt het jaarlijks zeilevenement Schippertjesdag georganiseerd. Na vele jaren 

wordt dit evenement weer vanuit het Kompas georganiseerd. Meld u graag aan als u het leuk vindt om 

een wedstrijd te zeilen met dorpsgenoten. Verderop in deze Heen en Weer vind u meer informatie.  

 

In het najaar zullen wij als Dorpsraad weer actief zijn met belangrijke onderwerpen voor de Kaag en 

Buitenkaag. Ontwikkelingen blijven maar doorgaan en behoeven aandacht. Laat u ons graag weten 

waar uw prioriteiten liggen. Tegelijkertijd moet ik verwachtingen in een realistisch perspectief zetten. 

Bij elk initiatief dat we oppakken zullen we tegelijkertijd om hulp vragen. De Dorpsraad zal nooit groot 

genoeg zijn om alles zelf te doen. Maar dat is ook goed. Samen met u hebben we meer kennis, meer 

ervaring, meer tijd en energie om een verschil te maken bij lopende ontwikkelingen en dossiers.  

 

Renee Smit 

Voorzitter Dorpsraad 

Secretariaat: a.i. Ferry Offerman, Balgerij 10 

M: 06–15 28 79 11 

about:blank
about:blank
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Ontwerpbestemmingsplan ‘Irenelaan 3a, Kaag’  

Bron: Gemeenteblad Kaag en Braassem - 02-09-2021 09:00 

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro), bekend dat met ingang van donderdag 2 september 2021 gedurende zes 

weken het bestemmingsplan ‘Irenelaan 3a, Kaag’ als ontwerp ter inzage ligt. 

 

Locatie en projectinhoud 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Irenelaan 3a te Kaag. Deze gronden 

staan kadastraal bekend als gemeente Alkemade, sectie A en nummer 1822. Het voornemen is om elf 

woningen (vijf vrijstaande en zes waterwoningen) te realiseren op een deel van het recreatieterrein. De 

bestaande recreatiewoningen worden daarnaast geclusterd in de noordoosthoek van het perceel en het 

zuidelijke deel van het ‘braakliggende’ terrein krijgt de formele status van openbaar groen. 

 

Anterieure overeenkomst 

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, ter voldoening aan het bepaalde in art. 

6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat zij een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 

lid 1 Wro hebben gesloten met de initiatiefnemers. In de overeenkomst worden de uitgangspunten van 

het plan, de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen, het gemeentelijk kostenverhaal en 

zaken als planschade vastgelegd. 

 

Wanneer en waar kunt u het plan inzien? 

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen, met uitzondering van de anterieure 

overeenkomst, van 2 september t/m woensdag 13 oktober 2021 gedurende zes weken voor eenieder 

ter inzage. Het bestemmingsplan kan gedurende de openingstijden digitaal worden ingezien in de 

publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Als u 

van deze gelegenheid gebruik wilt maken, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken via 

www.kaagenbraassem.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te bekijken op 

www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.BPIRENELAAN3A‐ONT1. 

 

Hoe kunt u reageren? 

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze ten 

aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. U kunt uw brief richten aan de 

gemeenteraad van Kaag en Braassem en opsturen naar Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen of uw 

zienswijze indienen via het e-formulier op onze website 

(https://www.kaagenbraassem.nl/Bestuur_en_organisatie/Regelgeving/Zienswijze_ontwerpbestemmin

gsplan_indienen). Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te 

brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Kaag 

en Braassem. 

 

Algemene informatie 

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit ontwerpbestemmingsplan dan kunt u contact opnemen 

met de behandelend ambtenaar via info@kaagenbraassem.nl of 071-3327272. Indien u een toelichting 

wenst is een afspraak noodzakelijk.  
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Van de Pontraad 

Door: Renée Smit 

Een verzoek namens de schippers van de pont. Er zijn in de afgelopen tijd diverse leenvignetten 

uitgegeven aan bewoners op de Kaag. Niet alle leenvignetten zijn teruggegeven. Als u nog een leenvignet 

heeft, wilt u die dan graag bij de pont inlevern. Bij voorbaat dank.   

 

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.  

 

Informatie en communicatie 

Zoekt u meer informatie of wilt u iets met ons delen. 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 via het Heen en Weer. Het vertrouwde maandelijkse blad voor Kaag en Buitenkaag.  

 

Foil Event De Kaag 

Door: Barbara Vermeer-Batist 

Foilen is als vliegen. Een foil is eigenlijk een draagvleugel. De werking is vergelijkbaar met de vleugel 

van een vliegtuig. Door stroming langs de vleugel en het drukverschil ontstaat er een opwaartse kracht 

die de boot, het board of de fiets uit het water lift. Wanneer je boven het water komt neemt de 

weerstand significant af en de snelheid juist toe! Super gaaf dus, je zweeft stil over het water met grote 

snelheid en hebt een bijzonder gevoel van sereniteit en vrijheid.   

 

Op zondag 26 

september a.s 

zullen De Kaag 

Watersport 

Academy en 

Watar.nl fietsen 

op het water 

samen een 

evenement 

organiseren om 

ervaren 

watersporters 

kennis te laten 

maken met deze 

nieuwe 

watersporten. Het event is van 12.00 tot 18.00. We sluiten af met een gezellige borrel en hapje. Onze 

uitwijkdatum bij onvoldoende wind is 3 oktober. Bezoek onze facebook pagina "Foil event De Kaag" of 

stuur ons een mailtje op foileventdekaag@gmail.com    

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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“Komt er nog wat van?”, aflevering 2 
Over de voortgang van de blauwe zone in Buitenkaag 

Door: Bart Heinrichs, bart.heinrichs@gmail.com, namens Parkeergroep Buitenkaag  

De laatste keer dacht ik te mogen berichten dat voorjaar 2021 de blauwe zone gerealiseerd zou 

worden. In een gesprek met wethouder Ruigrok in februari 2021heeft zij mij dit ook ‘met de hand op 

het hart’ verzekerd. 

U weet inmiddels beter. Er is voorjaar 2021 niets gerealiseerd. De gemeente heeft ook niet de moeite 

genomen hierover uitsluitsel te geven. De stand van zaken nu: eind september 2021 worden bezwaren 

tegen de blauwe zone in behandeling genomen. Wanneer hierover een uitspraak mag worden verwacht 

is volstrekt onduidelijk. Gaat de gemeente in samenwerking met Van Lent weer haar uiterste best doen 

de beslissing over de winter heen te tillen? Het is immers al gauw weer te koud om de blauwe verf aan 

te brengen, zoals dat ook in 2020-21 gebeurde? 

Durf ik nog te zeggen dat in 2022 wel de blauwe zone er zal komen? Met zoveel weerstand uit 

verschillende hoeken… En met corona als al te makkelijk excuus voor vertraging… 

 

Rectificatie Piekberging Haarlemmermeer 

Door: Ingrid Hogenkamp 

De inlaat van de piekberging Haarlemmermeer komt aan de Lisserdijk te Buitenkaag tussen 

huisnummer 65 en 90. Dus niet in Lisserbroek. 

 

Nieuws van de Marinus Heijnes Stichting 

Door: Gert Wenzel 

Marinus Heijnes (1888-1963) is de bekende Kaagse kunstschilder uit de vorige eeuw, schilder van licht 

en water. Als geen ander wist hij de schoonheid van de Kagerplassen vast te leggen. De Marinus 

Heijnes Stichting geeft informatie over Heijnes en zijn schilderijen. Ook wordt er regelmatig een 

nieuwsbrief uitgebracht. Graag verwijs ik u naar de 3e nieuwsbrief 2021 waarin een bezoek is 

opgenomen aan de Kagerplassen, waar de locaties van Heijnes’ werken werden opzocht. Op de website 

zijn deze bijzondere locaties (toen en nu) afgebeeld.  

Zie: www.MarinusHeijnes.nl/2021/08/25/sloepentocht/ 

Hier een korte schets van dit bezoek. Het zat al jaren in het vat, maar er was nog niet van gekomen. 

Met de komende tentoonstelling in Museum Oud Alkemade in Roelofarendsveen in het verschiet 

hebben we onlangs het aanbod van Jan Biemond, de vroegere buurjongen van Marinus Heijnes, 

‘verzilverd’. Zoals gezegd was het doel van de tocht het opzoeken van een aantal locaties, vanwaar 

Marinus een schilderij heeft gemaakt. Dat valt, tenminste 58 jaar na zijn overlijden en soms 100 jaar na 

het maken van een schilderij niet mee. De tocht konden we maken met een comfortabele en snelle 

sloep op een zonnige augustusdag. We hebben ons gerealiseerd dat Heijnes deze tocht ontelbare 

keren met zijn roeiboot gemaakt moet hebben, weer of geen weer. Het eerste wat ons is opgevallen, 

dat Heijnes vrijwel alle opgezochte werken heeft gemaakt binnen een straal van anderhalve kilometer 

rondom zijn atelier, Julianalaan 44 op Kaageiland. Onze gave reis heeft veel inzichten opgeleverd. Het 

belangrijkste is hoe ongelooflijk schitterend het is om dit gebied vanaf het water te zien. Een aantal 

keren moesten we constateren dat Heijnes niet exact de werkelijkheid weergaf. Hij speelde niet alleen 

met perspectief, het lijkt erop dat hij ook wel eens een gebouw in het landschap verplaatste. We 

hebben tenslotte ook een beetje een inkijkje gekregen hoe Heijnes zijn locaties koos, waaronder veel 

wallekanten met bloemen en waterlelies. 

  

about:blank
about:blank
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Negen woonunits op plek van Hotel Orion 
ma 2 aug 2021, 10:30    Nieuws 

Bron: Kaag en Braassem in het nieuws, Joep Derksen 

KAAG – Na meer dan dertig jaar zich met passie te hebben ingezet voor hotel Orion, houdt het over 

niet al te lange tijd op voor eigenaren Jaap en Marleen Metzlar. In 1989 verbouwden ze de voormalige 

basisschool en jeugdherberg en zij waren de eerste die vergaderzalen introduceerden op het eiland. 

Maar door toenemende concurrentie en een verslechtering van de vindbaarheid van Kaag voor de 

toeristen, is het runnen van dit hotel niet meer vol te houden. Marleen en Jaap richten zich nu op een 

nieuw plan; het realiseren van negen appartementen.  

Het goede nieuws: nadat het gemeentebestuur van Kaag en Braassem in eerste instantie afwijzend 

reageerde op de vraag om het hotel te vervangen voor woningbouw, hebben Marleen en Jaap nu wél 

toestemming gekregen. Marleen loopt door het hotel en vertelt over de historie. “In 1905 is dit gebouw 

als openbare school gebouwd, waarna het in 1934 een jeugdherberg werd. Tot 1986 was het hiervoor 

in gebruik, met aan de voorkant de woning van de bovenmeester en daarachter twee klaslokalen en 

een badhuis.” 

Bouwval 

Het echtpaar kocht het pand in 1989: “Het was een bouwval; de ramen waren ingegooid en er zat geen 

dak meer op. We zorgden voor nieuwe verwarming en alle loden waterleidingen hebben we door 

koperen leidingen vervangen.” De eerste logeerkamertjes kwamen in de voormalige fietsenkelder: 

“Daar was al een toilet met douche.” Door de jaren heen volgden er meerdere verbouwingen en een 

renovatie van de keuken. Inmiddels kunnen er tientallen mensen tegelijk logeren in Hotel Orion. 

Als allereerste horecavoorziening introduceerde Hotel Orion de vergaderzaal: het bleek een doorslaand 

succes. Veel ondernemers vonden het fijn om op een idyllisch eiland als Kaag te vergaderen. Hierdoor 

besloten Jaap en Marleen om een tweede vergaderzaal bij te bouwen. 

Gat 

Maar andere ondernemers kopieerden het idee en bouwden ook hun eigen vergaderzalen. “Iedereen 

sprong in dit gat en omdat wij niet aan het water zitten, kregen wij veel minder vergaderklanten.” Het 

voelt toch een beetje zuur, vooral omdat Marleen en Jaap hun gasten altijd voor de diners hebben 

gestuurd naar naburige restaurantjes. “Wij bezorgden ze klandizie, maar ze kopieerden ons idee. We 

dachten eerst, dat extra toeristische faciliteiten zouden zorgen voor een aanzuigende werking, maar de 

spoeling werd dun bij ons.” 

Ook door het verdwijnen van de VVV’s liep de klandizie terug bij Hotel Orion. Uiteindelijk is het niet 

meer vol te houden, na tientallen jaren keihard bikkelen. “Een ongevallenverzekering hebben we nooit 

gehad en van een pensioenopbouw is het niet gekomen; we hadden er geen budget voor. Ieder jaar 

gingen mijn man en ik apart op vakantie, zodat een van ons er was om in het hotel te werken. Er was te 

weinig budget om personeel aan te nemen. Het was al geen vetpot, maar nu wordt het heel minimaal; 

op korte termijn is het voortzetten van het hotel geen haalbare kaart.” 

Een architect maakt een tekening van de negen woonunits die er moeten komen. Marleen en Jaap 

hopen dat hun mede-eilandbewoners hun een financieel rustige oude dag gunnen en niet te veel 

bezwaar zullen maken. “Met het verdwijnen van het hotel komen er minder auto’s op het eiland. De 

parkeerdruk zal dus lager zijn, als hier appartementen staan.” 

Ze kan niet wachten, tot hun droom realiteit is. “We moeten onze rente en aflossing betalen en 

doorgaan met het hotel, totdat de bouw begint. Dat kan nog een paar jaar duren. Mijn man stopt 

sowieso in september; daarna ga ik verder, met het personeel. Ik werk hier met veel plezier en vindt 

het fijn om positieve mensen om me heen te hebben. Maar ik hoop dat het allemaal rondkomt.” 

  

about:blank
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Kaagfit 

Door: Marleen Bakker 

Na een lange corona-stop gaan we weer van start met onze activiteiten voor de 55-plussers onder ons. 

Schroom niet en doe met ons mee! Het is fijn om in een ongedwongen sfeer elkaar te ontmoeten. 

We beginnen gelijk volgende week al met de eerste activiteit, want op dinsdag 14 september zijn we 

uitgenodigd door de stichting Oud Alkemade voor een rondleiding door het museum ter ere van het 

40-jarig jubileum. 

We worden ontvangen met koffie of thee en een tuindersgebakje om daarna onder leiding van 

deskundige gidsen de mooiste verhalen over onze dorpen te horen tijdens een wandeling van ca. 40 

minuten door ‘de straatjes’ van het knusse museum. Omdat we uitgenodigd zijn is de toegang gratis, 

maar een kleine donatie is natuurlijk altijd welkom! 

Verzamelen bij de Ontmoeting in Buitenkaag. We vertrekken om 13.00u richting Roelofarendsveen. 

Opgeven bij Doke van der Steen: tel. 544663 of 06-12030955 

Op dinsdag 21 september vertonen we de film Parasite. 

De Zuid Koreaanse filmhit die in 2019 de wereld veroverde en volgens velen werd beschouwd als een 

van de beste films van 2019. De thriller won o.a. de belangrijkste filmprijs die er is: voor de beste film. 

Het is de eerste niet-Engelstalige film die de hoofdprijs op het Oscar-gala kreeg. De film van regisseur 

Joon-H Bong won in totaal vier Oscars, waaronder ook die voor beste regie en beste buitenlandse film, 

en is daarmee de grote winnaar van de Oscar Academy Awards.  

De werkloze Ki-Taek en zijn gezin leven in een krappe woning een arm bestaan. Ze raken bijzonder 

gefascineerd door de rijke familie Park en zien mogelijkheden om van hun bestaan te profiteren. Het 

gezin probeert langzaam maar zeker zijn intrede te doen tot het leven van de familie en heeft daarbij 

geen moeite met een paar leugentjes om bestwil. Een onverwacht voorval gooit echter roet in het eten, 

waardoor ze alles op alles moeten zetten om hun nieuwe leven in stand te houden… 

Voorafgaand aan deze film gebruiken we gezamenlijk een lunch, verzorgd door Joke Enthoven. 

Vanaf 12.00 uur bent u welkom in De Ontmoeting. 

Om 12.30 uur gaan we aan tafel 

Opgeven voor lunch en film bij Rob Enthoven: 0252 544692 of Rob.Enthoven@kpnmail.nl 

De kosten voor film en lunch bedragen € 10,- 

Ook de open tafel gaat weer van start. Voor het 2-gangen-diner nodigen wij u uit in Hotel Orion op 

vrijdag 24 september. Hans Lucas gaat u verwennen, zoals u dat van hem gewend bent! De kosten zijn 

€ 12,50, exclusief drankjes. De ontvangst is vanaf 17.30u, 18.00u aan tafel. Opgeven bij Joke van Stam 

tel. 544318 of 06-30006588 

Deze maand is de bridgedrive in de Ontmoeting op zaterdag 25 september om 13.00u. Inschrijven is 

nog mogelijk door verruiming van corona maatregelen. We mogen nu aan 10 tafels bridgen in de 

Ontmoeting. Vooral staand is de minimale afstand nog steeds 1,5 m. 

Opgeven bij Rob Enthoven. 0252 544692 of Rob.Enthoven@kpnmail.nl 

Het herfstbloemstuk gaan we maken op donderdag 14 oktober. Noteer de datum alvast in uw agenda! 

De activiteiten op een rijtje:  

14 september museum Oud Alkemade vertrek om 13.00u vanaf de Ontmoeting 

21 september lunch en filmmiddag in de Ontmoeting vanaf 12.00u  

24 september open tafel in hotel Orion, ontvangst vanaf 17.30u 

25 september bridgedrive in de Ontmoeting aanvang 13.00uur 

14 oktober bloemschikken in de Ontmoeting aanvang 14.00uur 
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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  

Van STS-KGM naar Trainingsgroep BOLLENSTREEK, binnen de Warmondse IJs – en Skeelerclub (WIJC) 

Per brief d.d. 17 maart jl. werden de STS-KGM leden en die van de WIJC geïnformeerd over de plannen 

voor verregaande samenwerking. Inmiddels worden sinds 1 mei alle activiteiten van de STS-KGM 

voortgezet samen met die van de WIJC.  De trainingsgroepen van beide verbanden zijn samengevoegd 

in de Trainingsgroep Bollenstreek (TGB), die deel uitmaakt van de formatie WIJC; STS-KGM is de facto 

geschiedenis. De nieuw samengestelde Technische Commissie zorgt 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, zoals dat in het verleden gold voor de STS-KGM.  

In de praktijk veranderde er voor de schaatsers weinig, behalve dat er meer (trainings)mogelijkheden 

zijn, veel nieuwe gezichten en een eigen thuishonk in Warmond. Contributies en abonnementen zijn of 

worden gelijkgetrokken. De bestuurders van de WIJC en de oud-bestuurders van de STS-KGM zijn 

ervan overtuigd dat dit samengaan een sterke vereniging met dito trainingsgroep oplevert. Die 

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

een zo goed mogelijk programma te kunnen bieden. 

Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de WIJC van 30 april jl. is gekozen voor een nieuw logo 

en het ontwerp van de nieuwe clubkleding. Alles om de invulling van de ultieme samenwerking in de 

TGB tot uitdrukking te brengen. Deze sterke TG bestaat dus uit de trainende leden van de WIJC en de 

lid van de WIJC geworden leden van STS-KGM. 

Het bestuur van de WIJC, waarin oud STS-KGM’ers zijn opgenomen, zegt in het WIJC-clubblad Kouwe 

Drukte van juni jl. dat het vol vertrouwen naar de toekomst kijkt. Het bestuur stelt verder dat de TGB 

ook zonder ijswinters een stevig fundament vormt voor een succesvol optreden. Het vertrouwen wordt 

versterkt doordat in de afgelopen periode al veel trainingen met plezier gezamenlijk werden 

uitgevoerd.  

Bonus effecten zijn dat er nu meer trainers en andere vrijwilligers zijn. Doordat de trainingsgroepen 

groter zijn kunnen trainende leden beter worden bediend. Vrijwel het hele STS-KGM potentieel aan 

vrijwilligers is opgenomen in de diverse WIJC-commissies, wat weer uitmondt in een groter, leuker en 

uitdagender aanbod van activiteiten. Kortom een toekomst om naar uit te zien. Vanaf deze plek wens 

ik de WIJC en daarbinnen de TGB een met medailles en prijzen gelardeerde succesvolle toekomst, 

waaraan al keihard wordt gewerkt.  

(Jeugd)schaatsen bij Trainingsgroep BOLLENSTREEK (TGB) 

Begin zo snel mogelijk met je nieuwe seizoen; de zomertraining is voorbij en de schaatstraining staat 

voor de deur … Schaatsen bij de TGB kan je vanaf 7 jaar. Bel, als je belangstelling hebt, even met 

jeugdtrainer Jan Rodewijk, 06-31936670. Schaatsen is een gezonde sport, en de trainingen en 

wedstrijden zijn heel gezellig. De TGB heeft als doelstelling de leden door training en begeleiding de 

techniek van het hardschaatsen bij te brengen. Meer info op de site: www.wijc.nl .  

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

Gebruik je hersens én bescherm ze met een helm. 
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Door: Maarten de Groot 

Vrijdag 17 september wordt Schippertjesdag weer georganiseerd voor alle Kagers en Buitenkagers en 

oud-inwoners van ons mooie dubbeldorp. Dit jaarlijks terugkerende Kaagse zeilfestijn mag je niet 

missen dus noteer deze datum in jullie agenda’s.  

Komende editie alweer de 71e keer dat dit altijd gezellige evenement wordt georganiseerd. Helaas 

hebben we het evenement vorig jaar niet kunnen organiseren vanwege de wereldwijde 

Coronapandemie maar gelukkig staan we er nu iets beter voor en mogen we kleinschalige 

evenementen wel organiseren.  Uiteraard houden we ons wel aan de regels die er door het RIVM gezet 

zijn.   

Wie kunnen er deelnemen?  

Je moet inwoner zijn van Kaag of Buitenkaag, de bemanning mag ook van buitenaf komen.  

Heb je vroeger in een van onze dubbeldorpen gewoond dan ben je uiteraard ook welkom en ook voor 

‘speciale vrienden’ van de Kaag maken we in enkele gevallen een uitzondering. Twijfel je of je in 

aanmerking komt dan kun je altijd contact opnemen met een van de Schippertjesdag comitéleden (of 

per email).  

Er wordt gezeild in de A-klasse (voor de zeer ervaren zeilers en fanatieke wedstrijdzeilers onder ons) 

of in de B-klasse (voor de meer recreatie-zeiler). Bij te veel deelname in een van beide klasses wordt 

deze eventueel onderverdeeld in een A1 en A2 en/of B1en B2, maar we streven ernaar om in twee 

groepen te starten. Er zijn jaren geweest dat we zelfs een kwalificatierace hebben moeten zeilen om te 

bepalen of je in de A of B klasse moest starten maar dit is afhankelijk van de verdeling bij de 

inschrijving, dus wie weet gebeurt dit weer dit jaar. Iedere klasse vaart in totaal 2 of meer wedstrijden, 

afhankelijk van de weersomstandigheden.  

We organiseren dit evenement dit jaar weer vanuit restaurant ’t Kompas, een pracht locatie met heel 

goed uitzicht over de Dieperpoel waar we voornamelijk zullen zeilen.  

Vanuit dit restaurant is het in 1951 ook allemaal begonnen, na 2003 zijn we uitgeweken naar 

Eijmershof (nu Bij Benjamin) en later naar de Twee Wilgen, maar nu dus weer terug op de oude locatie.   

Er wordt verzameld in ’t Kompas. De zeilers die het eerst starten, worden daar om 9.00 uur verwacht. 

Wie dat zijn wordt kort van tevoren via de deelnemers groepsapp gemeld. Het eerste startsein zal dan 

om ca. 09.30 uur klinken. De verwachting is dat de tweede startgroep kort na 10.15 uur zal starten.   

De gehele dag zal Restaurant ’t Kompas geopend zijn voor een hapje en/of drankje. Vanuit het 

restaurant of vanaf het terras zullen de wedstrijden uitstekend te volgen zijn.  

Inschrijven?  

Alleen per email:  schippertjesdag@gmail.com 

Vermeld de naam van de schipper en bemanning en ook je mobiele nummer, we voegen je ook dan toe 

aan de deelnemers groepsapp.  

Inschrijven kan tot en met zondag 12 september a.s. Inschrijfgeld: € 30,- per team. Schrijf s.v.p. zo 

vroeg mogelijk in, want dat helpt ons alleen maar bij de planning en vol is vol.  Inmiddels staan al ruim 

25 teams op de deelnemerslijst.   

Ook de niet zeilers zijn natuurlijk van harte welkom! Kom uw dorpsgenoten aanmoedigen en/of eet 

gezellig een hapje mee!  

Voor informatie kunt U terecht bij een van de Schippertjesdag comitéleden; 

Pauline Hoekstra-Bos, Renee Smit, Dolf Peet, Ronald Willemsteijn of Maarten de Groot maar het kan 

ook via schippertjesdag@gmail.com  

SCHIPPERTJESDAG 
Vrijdag 17 september 2021 

71e editie 

Vanuit Restaurant ‘t Kompas 
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Stal Nieuws 

Door: Ria Stolk, namens de Stalmedewerkers, info@stalopdekaag.nl, 

www.stalopdekaag.nl 

Het begint er op de lijken dat het leven weer ‘normaal’ gaat worden. De coronaregels zwakken af en er 

is weer ruimte voor ontmoeting. Deze pandemie heeft op veel plekken zijn sporen nagelaten. Zo ook in 

De Stal. De Staldeuren waren lange tijd gesloten. En ook in ons team sloeg het virus toe.  Op 2 juni 

2021 overleed onze zeer gewaardeerde vrijwilliger Maurice Ditvoorst, aan de gevolgen van corona. Hij 

laat een lege plaats achter. Zeker ook op de woensdagmorgens, waar hij een trouwe gastheer was. 

Make a child happy 

Afgelopen maanden vonden er voorzichtig weer allerlei activiteiten plaats in de Stal. Een van de 

hoogtepunten was het initiatief van de stichting ‘Make a child happy’. Zij organiseerde een aantal 

vakantieweken voor kinderen uit de Haarlemmermeer die het thuis wat minder hebben. Met hulp van 

een team vrijwilligers en de medewerking vanuit De Stal werden deze kampweken een groot succes. De 

kinderen genoten, en de organisatie werd blij van de lach op de kindergezichtjes. 

Breek in de Week 

Vanaf woensdag 1 september zetten we onze Staldeuren weer open voor de wekelijkse Breek in de 

Week. Hét ontmoetingsmoment zo midden in de week. Tijdens het drinken van een kopje koffie kan er 

bijgepraat worden over alles wat ons bezig houdt. Tussen 10.00 en 12.00 uur is iedereen welkom!  

Breek in de Week+ 

In oktober beginnen we ook weer met een aantal Breek in de week+ momenten. Op zo’n 

woensdagmorgen kunt u na de koffie aanschuiven bij een kort programma. Dat kan een lezing zijn, 

bijvoorbeeld over hoe het is om bijen te houden. Maar ook kunt u kennismaken met een Bijbelse 

vrouw. Want op 20 oktober kruipt Els van Dongen in de huid van Maria Magdalena. En op 

woensdagmorgen 17 november komt Adri van der Wal iets vertellen over de verschillende gebruiken 

rond Allerzielen. 

Ontwikkelingen rond de PKN-kerk 

Af en toe gluren we even bij de buren, denk dan aan de PKN-kerk op het eiland. Want tjonge jonge wat 

wordt de kerk mooi! De kerkgangers zijn tijdens de verbouwing van de kerk elke zondagmorgen te 

gast in De Stal, een mooie oplossing, toch? Immers zo doe je dat als buren. Tegelijk denken en werken 

we als Stal mee aan het realiseren van het initiatief om van de kerk een plek te maken die niet alleen op 

zondag gebruikt kan worden. Het is een geweldig mooi project aan het worden. Daarover later meer. 

Pastoor Kees van Lent 

Na 25 jaar pastoor te zijn geweest in Hoofddorp, neemt de initiatiefnemer van De Stal pastoor Kees van 

Lent op zondag 12 september officieel afscheid van de H. Joannes de Doper parochie. Een belangrijke 

stap en een afsluiting van een periode waar hij veel tot stand heeft gebracht. Hoofddorp gaat hem 

missen. Wij, de Stalmedewerkers, wensen hem een goed afscheid van Hoofddorp toe! En gunnen hem 

wat RUST. 

 

Reizend dagboek Kaag 

Door: Barbara Vermeer Batist, 06-13629541 

Een van de boeken van “reizend dagboek Kaag” is nog ergens zwervende op Kaag.... Kan de laatste 

editie a.u.b. naar Marijkelaan 4 worden gebracht? Dan kan ik alles bundelen en de complete versie een 

route laten maken langs alle mensen die eraan hebben meegewerkt. Dan kun je ook teruglezen wat 

een ander in het dagboek heeft geschreven. Thanks! 
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Door: Glynis Breman 

De werkgroep Dementievriendelijk Kaag en Braassem 

organiseert in samenwerking met Alzheimer Nederland afd. Zuid-Holland 

Noord, een dementieboekenweek. 

De datum van 18 t/m 24 september. 

Boekenwinkels en bibliotheken in de regio zijn aangeschreven en zullen met een informatie tafel in de 

winkel staan. 

Veenerick uit Roelofarendsveen zal vanwege een verbouwing in de week van 27 september een 

informatie tafel hebben. 

 

De werkgroep heeft een expositie georganiseerd in de Spreng, ‘Zie wie ik aan het worden ben’ van 

Adelheid Roossen. En bestaat uit foto’s met tekst. Doordeweeks kan deze worden bewonderd in de 

Spreng in de gang van de corridor. Dan kan hij worden gezien door glas. 

Op 21 september komt er een Alzheimer fluisteraar die iets over de foto’s zal vertellen, in een vorm 

van theater. Op 23 september zal Barbara Oppelaar van Ervarea een interactieve lezing houden over het 

contact met mensen met dementie. Beide dagen zijn ‘s avonds in de achterzaal van ‘de Spreng’.  

U kunt hierbij aanwezig zijn. Maar dan moet u zich opgeven omdat er een beperkt aantal mensen i.v.m. 

Covid 19 in de zaal kunnen. Op 21 september zal de burgemeester, mevrouw Van de Velde, om 19.30 

uur de expositie officieel openen. Op 23 september begint de interactieve lezing om 20.00 uur. 

In de sociaal media wordt er nog uitgebreid informatie over gegeven. 

Wilt u informatie kunt u bellen met 0172-427500 of via de mail: dementievriendelijkkb@gmail.com  

 

Boeken 

Door: Glynis Breman 

‘De onbevlekte’ van Erwin Mortier 

Hoe moet het zijn als er in de familie een oom is, die kiest voor de kant van de Duitsers in de Tweede 

Wereld Oorlog en die als SS-er aan het Oostfront sterft. En dan word je ook vernoemd naar die 

oudoom. Hoe zit dat?  

Wat mij vooral trof aan dit juweeltje van een boekje was het weergaloze gebruik van de stijl en de taal. 

Mortier roept prachtige, sprekende beelden op. Alleen een zin als: ‘Zijn klompen lagen verloren in het 

gras aan mijn voeten, leeg en gapend, alsof ze zich uitrekten in de middagzon en gaapten.’ En zo 

roept elke zin weer een prachtig beeld op.  
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Wat beleeft de Mol? 

2 jaar. Zolang mag ik al jullie buurvrouw zijn. In het begin ben ik hier gaan wonen met het idee dat ik 

naar de middeleeuwen gegaan ben. Inmiddels weet ik dat het de middeleeuwen zijn met leuke dingen. 

Een hele fijne Italiaan, met lekkere pizza’s. Ik kan alle pizza’s met de toevoeging “no date” erg 

aanraden, het enige is dan wel dat je van knoflook moet houden… Een grote scheepsbouwer die mooie 

boten naar buiten ‘smijt’. Elke dag als ik er voorbijreed of liep genoot ik er wel van. Dat zoiets moois 

met mensenhanden gebouwd kan worden. Ik hoop dat de nieuwe eigenaren er blij mee zijn, anders 

zou ik er wel graag een hutje op willen huren :)  

Verder leer ik langzaam meer mensen kennen, alhoewel het nu wel weer lastig wordt. Er zijn nu weer 

meer mensen die hier tijdelijk zijn. Ook zijn de zeilkampen weer begonnen, dus hoor ik regelmatig het 

liedje ‘boven op de berg’ weer door de lucht heen schallen. Dan moet ik weer even terugdenken aan de 

keren dat ik zelf op kamp ging. Ik vond het geweldig, dus ik hoop dat de kinderen net zo’n leuke tijd 

hebben als ik me kan herinneren.  

Zijn er dan ook dingen die je minder leuk vindt? Natuurlijk, alles heeft zijn voors en tegens. De tegens 

van het wonen op een eiland is dat je altijd naar de wal moet als je boodschappen wilt doen. Wachten 

voor je de pont op kan komen, als het weer eens druk is met toeristen. Niet ‘normaal’ over het eiland 

kunnen rijden omdat er meer toeristen precies daar lopen waar wij als bewoners weten dat we niet echt 

kunnen lopen. Maar ja, die minpuntjes wegen voor mij niet af aan de pluspuntjes.  

Ik ben pasgeleden benaderd door de stichting thuisgekookt.nl. Dit is een stichting waarbij je je als kok 

kan aanmelden, maar ook als ‘maaltijdzoekende’. Toen ik nog in Leiden woonde had mijn ex-man nog 

wel eens een maaltijd over en ik had destijds het idee om deze dan op de website te zetten zodat we 

iemand anders er blij mee konden maken. Aanvankelijk had ik hier niets meer mee gedaan na mijn 

verhuizing tot een paar weken geleden ik mailtjes kreeg met maaltijden uit Leiden. Ik heb toen de 

locatie gewijzigd naar Kaag. Zodoende werd ik nu benaderd of ik vast voor een ouder stel wilde gaan 

koken. Wij hebben samen een leuk gesprek gehad en heb inmiddels voor ze gekookt. De reactie op de 

eerste maaltijd was: ‘We hebben tegen iedereen gezegd dat het wel in 7! bakjes zat.’ Mevrouw vertelde 

mij ook nog dat het smaakte alsof zij het zelf gemaakt had. Ik kan soms hard zijn, maar nu smolt ik 

toch even. Dat vond ik een mooi en fijn commentaar. Wat mij betreft kook ik nog wel even door voor 

deze lieve mensen…. 

Daarover gesproken, ik ga weer voor het fornuis staan, ze zullen vast wel weer honger hebben straks. 

Mocht ik nog iets mee moeten maken of iets zien waar ik over kan schrijven? 

Mail me gerust op kaagsemol@hotmail.com. 

 

 Expositie 'Molens in Kaag en Braassem' 

Woubrugge - Van 4 september tot en met 31 oktober organiseert 

Museum van Hemessen een bijzondere molenexpositie. Zo zijn er 

van alle twintig molens van de gemeente Kaag en Braassem 

schilderijen te zien, geschilderd door de in Woubrugge woonachtige 

amateurschilder Leo van Deuren, die zichzelf een beetje ‘molengek’ 

noemt. Kaag en Braassem is de gemeente met de meeste molens van 

Nederland. Op de expositie treft de bezoeker meer informatie aan 

over molens in het algemeen. Naast de gebruikelijke openingstijden 

(zondags van 14.00 tot 16.00 uur) is het museum extra geopend op 

zaterdag 4 en 11 september van 11.00 – 16.00 uur. 

www.museumwoubrugge.nl 
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Nieuwe salon geopend! 
Even uitpuffen en helemaal bijkomen bij Munavia Bodyline! 

 

Dat kan nu bij een nieuwe salon aan de Huigsloterdijk 320B waar gediplomeerd specialiste Kim van 

wanten weet. In haar nieuwe, zeer ruim opgezette, fraaie salon geeft zij gezichtsbehandelingen en 

lichaamsmassage tegen zeer aantrekkelijke tarieven.  

Er is lang over gedubd of zij de salon momenteel zou openen, dit natuurlijk vanwege Covid19, maar na 

haar 2de vaccinatie heeft zij uiteindelijk de knoop doorgehakt en zijn de deuren geopend zodat 

iedereen haar kunsten kan ervaren én daarvan genieten. Zij is wel heel voorzichtig en onderschat het 

enge virus nog steeds niet. Daarom worden door haar geen behandelingen aangeboden waarbij 

scherpe voorwerpen worden gebruikt die de huidzouden kunnen openen of beschadigen. De 

gezichtsbehandelingen bestaan op dit moment uit verschillende massages en maskers, aangepast aan 

de conditie van de huid. Ook voor waxen kan er een afspraak gemaakt worden. 

Kim is ook gespecialiseerd in lichaamsmassage (o.a. sportmassage, Thaise olie- en aroma-massage). 

Zij is in staat om uw in de knoop zittende spieren weer lekker los te masseren en dit gaat soms niet op 

een milde manier. Het is, af en toe, doorbijten aangezien zij de pijnlijke plek met precisie weet te 

vinden en deze dan flink aanpakt met uitstekende resultaten. 

Het is Kim niet te doen om grote omzet of een enorm klantenbestand, zij heeft er gewoon zin in en wil 

niet langer meer wachten. 

Een leuk extraatje: U krijgt 20% korting bij elke eerste behandeling! 

De salon “Munavia Bodyline“ werkt uiteraard volgens de RIVM richtlijnen! 

Voor informatie en boekingen:  

website: www.munaviabodyline.nl 

email: munavia@outlook.com 

tel 06-429 02 338 of 06-250 72 641 

Zij zijn ook te vinden op Facebook en Instagram 

 

Vrijwilligers gezocht voor de Ontmoeting 

Door: Rob Enthoven 

De Stichting Sociaal Cultureel Centrum Kaag ofwel De Ontmoeting is dringend op zoek naar 

vrijwilligers die af en toe bardienst willen draaien. Ook voor grotere evenementen zoals 

Sinterklaasfeest en Koningsdag hebben we dringend aanvulling van ons vrijwilligers team nodig. Het 

afgelopen jaar hebben veel vrijwilligers ons moeten verlaten, het merendeel vanwege 

gezondheidsredenen.  

Vanaf deze plaats zijn wij zeer veel dank verschuldigd voor de bewezen diensten!   

Wie voelt zich geroepen om ons team te komen versterken? Hoe meer mensen zich aandienen hoe 

minder vaak u zult worden ingedeeld! Wij kunnen het toch niet maken dat door een gebrek aan 

vrijwilligers we niet meer in staat zijn en nee te moeten zeggen tegen het organiseren van 

Sinterklaasfeest of Koningsdag.  

Eén keer per maand hebben we de KaagFit bridgemiddag. Vanaf begin september hebben wij de 

bridgeclub die weer gaat starten. Ook hiervoor zoeken we iemand die bardienst wil doen.  

Wie gaat ons helpen? 

Neem telefonisch contact op met Henny Looijenstein tel. 544577 of Rob Enthoven tel. 544692 

  

about:blank
about:blank
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Zomerbanen | De hele dag op het water lesgeven 

 

Tekst en beeld: Hedske Vochteloo 

Noordhollands Dagblad, maandag 19 juli 2021 om 15:00 

Wat zijn de leukste zomerbanen? De redactie van deze krant ging op zoek en maakte een fotoserie 

over de bijzonderste, leukste en tofste seizoensbanen tijdens de zomervakantie. 

Elke week honderddertig kinderen begeleiden. Het is een pittige vakantiebaan, maar Jelle Zipp (20) 

draait zijn hand er niet voor om. Hij werkt ’s zomers bij De Kaag Watersport Academy. 

Jelle studeert bestuurskunde in Leiden en werkt in de zomer al vijf jaar als instructeur bij de Watersport 

Academy op de Kaag. Ooit zat hij zelf in een Optimist op het water. „Ik kwam hier elke zomer op 

zeilkamp. Dat was superleuk, ook al vond ik het zeilen zelf best spannend”, vertelt hij. „Ik ben de 

zomer daarna op watersportkamp gegaan. Tijdens dit kamp ontdek je andere watersporten, zoals 

kanoën, suppen en windsurfen. Tijdens dat kamp ontdekte ik dat ik surfen en waterskiën erg leuk 

vindt.” 

Naast het geven van surflessen is Jelle verantwoordelijk voor de planning. „De meeste instructeurs 

verblijven hier tijdens de zomer twee weken intern. Ik ben al vanaf maart bezig met de planning. We 

krijgen wekelijks tussen de negentig en honderddertig kinderen over de vloer. Sommige kinderen 

blijven slapen, voor elke slaapzaal hebben we een kamer papa - of mama. Die helpen bijvoorbeeld bij 

heimwee. Dat heb ik zelf ook jaren gedaan. De truc is dan dat je over dingen praat die ze leuk vinden 

en vooral niet over thuis.” 

Ondertussen zijn we in de boot gestapt en vaart Jelle tussen de zeilende kinderen door. Bij eentje zit 

het roerblad los en Jelle schiet te hulp. „Ik weet precies hoe dat voelt, als de boot even niet doet wat je 

wilt”, glimlacht hij. Met wat bemoedigende woorden helpt hij de zesjarige cursist weer op weg. 

„Waarom deze zomerbaan zo leuk is? Vanwege de gezelligheid. We zijn een grote familie. Met sommige 

collega’s ben ik hier als kind op kamp geweest. Ook de logistiek vind ik erg leuk. Het is best een kunst 

op twaalf kinderen op een vlot en in een boot te krijgen. Het lesgeven is superleuk, ieder kind is weer 

anders. Daarnaast zit je hele dagen op het water. Wat is er nou mooier?” 
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Bericht van overlijden 

 

Eef Breman  

2-08-1946  20-06-2021 

 

Caminante, son tus huellas  Wandelaar, je sporen 

el camino y nada más;   zijn de weg, en zij alleen; 

Caminante, no hay camino,  wandelaar, er is geen weg, 

se hace camino al andar   de weg ontstaat in het gaan 

 

Al andar se hace el camino,  Gaandeweg ontstaat de weg, 

y al volver la vista atrás   en als je omkijkt 

se ve la senda que nunca  zie je het pad 

se ha de volver a pisar.    Dat nooit meer betreden zal worden. 

Caminante no hay camino  Wandelaar, er is geen weg, 

Sino estelas en la mar.   slechts een kielzog in de zee. 

  Dichter: Antonio Machado 

 

Wij willen iedereen bedanken voor de vlaggen die halfstok hingen, de vele kaarten, de vele 

bloemstukken, de telefoontjes en lieve woorden na het overlijden van Eef. Ze hebben ons veel steun 

gegeven. Het verdriet is groot, we missen hem, maar wij zijn blij dat Eef in rust is overleden, met alle 

dierbaren erbij. 

 

Bedankt, 

Glynis, Leo, Mara en Canda Breman 

 

 

Schippertjes 

 
 

  

 

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

• Heeft u een gevonden of verloren voorwerp? 

• Wilt u een oproep plaatsen? 

• Heeft u een familiebericht? 

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

Voorwaarden:  

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

Schippertje aanleveren via heenenweerkaag@hotmail.com. 

Vermeld bij uw Schippertje altijd uw naam, adres en telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres. 
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Algemene informatie 

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

Politie kantoornummer 0900 8844 

Spoedeisende hulp huisartsen 's avonds en in het weekend 

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

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

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

Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA  VOORHOUT 

0252-240212 

Nieuw-Vennep en Abbenes: Huisartsenpost in Spaarne Ziekenhuis 

Spaarnepoort 1, 2134 TM  HOOFDDORP 

023 - 8908700 

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

locatie Leiderdorp, Simon Smitweg 1, LEIDERDORP 

0900 - 5138039 

Apotheek 

Duin- en Bollenstreek Apotheek Sassenheim, Hoofdstraat 190, Sassenheim 

Voor spoedgevallen altijd iemand bereikbaar 

Apotheek Sassembourg, Jan van Brabantweg 51, Sassenheim 

 

0252 – 210169 

0252 - 228777 

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

Apotheek Getsewoud, Händelplein 23, NIEUW VENNEP 

0252 – 672971 

088 - 8866444 

Kaag en Braassem Apotheek de Nachtwacht, Leiden 

Apotheek Alkemade, Roelofarendsveen 

071 – 5665019 

071 – 3319100 

Ziekenhuis 

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

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

071 – 5178178 

071 – 5269111 

Leiderdorp 24-uurs ziekenhuisdienst voor ongevallen 

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp 

071 – 5828282 

Overige nummers en informatie  

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

Email: info@st-willibrordusschool.nl 

Website: www.st-willibrordusschool.nl 

0252 - 544308 

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

 Dierenambulance Noordholland-zuid, kantoor 023 - 5491400 

Klachtennummers Stichting Geluidshinder Schiphol, klachtennummer 020 – 6015555 

 Gemeente Kaag en Braassem, klachtennummer 071 - 3327272 

 Rayonbeheer gemeente Haarlemmermeer 0900 - 1852 

Taxibedrijven A-Tax de Vries BV 0252 - 519000 

 Regiorijders 0900 - 9343 

 Ov-taxi Leidse Regio 0900 – 2022368 

AML Flex – Openbaar 

vervoer op afspraak 

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

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

Ma t/m vr: tussen 6.30 – 20.30 uur 

Za/zo en feestdagen: 7.30 – 20.30 uur 

Buurtbus 

 

www.arriva.nl 

 

 

Van Buitenkaag, Kaagpont, naar Lisse 

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

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

Van Buitenkaag, Kaagpont, naar Roelofarendsveen 

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

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

 

about:blank


◉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

Wilhelminalaan 12◉

◉Kerkwijck
      Julianalaan 7  

◉ Eimerstraat 10 (op voorgevel)




