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Evenementenkalender 

Wat Waar Wanneer 

Afscheid burgemeester  

Marina van der Velde 

Restaurant Benjamin Zondag 31-10-21, 15:30 uur 

Kinderboekenweek  6 tm 17-10-21 

Schippertjesdag  16-9-2022 

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 

mailto:heenenweerkaag@hotmail.com
mailto:heenenweerkaag@hotmail.com
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Van uw redactie 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

‘Dorp zonder naam’ en ‘Buiten’, dat zijn de nieuwe namen van onze dorpen als je de lijn doortrekt van 

het satirische artikel uit Nieuwspaal, dat wij op pagina 10 hebben overgenomen. Kort gezegd is de 

strekking hiervan dat door alle ophef over Sigrid Kaag de gemeente Kaag en Braassem heeft besloten 

de naam ‘Kaag’ te schrappen uit de gemeentenaam. Dat de gemeente dat geenszins van plan is moge 

duidelijk zijn. Wel betrap ik mijzelf erop dat ik, bij elke krantenkop waarin de achternaam van deze 

oud-minister wordt genoemd, even denk of hier een (ludiek) verband met onze dorpsnamen kan 

worden gelegd. Overigens werd de redactie enige tijd geleden gebeld door een zich als journalist van 

een Haagse krant voorstellende heer die wilde weten of ‘Heen & Weer’ het magazine van de Sigrid 

Kaag-fanclub was. Het antwoord stelde hem waarschijnlijk teleur… 

 

Wat te doen bij noodgevallen 

In noodgevallen kun je niet snel genoeg reageren. Achterin elk Heen & Weer vindt u daarom een 

overzicht met belangrijke telefoonnummers, inclusief de nooddiensten in de omgeving. Daarnaast 

staat hier een kaartje met alle bij de redactie bekende AED’s in Kaag en Buitenkaag. Zo maakte Connie 

Kauffman-Voskuijl  ons erop attent dat op Eimerstraat 10 in Buitenkaag nu ook een AED aan de gevel 

hangt. Als u er meer weet in Kaag en Buitenkaag, laat het ons dan weten, dan nemen wij ze op. Bekijk 

het kaartje eens goed, zodat u bij een noodgeval direct weet waar u moet zijn! Vergeet ook niet om, 

wanneer u 112 belt bij acute hartproblemen, te vermelden dat de Brandweer Kaag een First Responder 

is. Dat kan belangrijke minuten schelen! 

 

Veel leesplezier  
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Van uw dorpsraad 

E: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 

W: www.kaag-buitenkaag.nl 

Facebook: www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0 

 

Beste dorpsgenoten van de Buitenkaag en Kaag,  

De zomer is definitief voorbij maar wat een heerlijke warme maand september hebben we gehad. Op 

17 september jl. werd voor de 71e keer Schippertjesdag gevaren. Een mooie dag met een lekker 

windje. Vijfentwintig teams hebben met elkaar sportieve onderlinge zeilwedstrijden gevaren vanuit het 

Kompas. Schippertjesdag wordt ieder jaar op de derde vrijdag van september gevaren. Volgend jaar zal 

Schippertjesdag gevaren worden op vrijdag 16 september 2022. Noteer deze datum vast in de agenda.  

Op de Kaag zijn diverse bouwplannen aangekondigd. De ontwerp bestemmingsplannen Irenelaan 3a 

liggen ter inzage. Hotel Orion is voornemens om de hotelactiviteiten te staken en negen 

appartementen te bouwen op de plaats van het hotel. Eerder zijn er plannen aangekondigd op de 

Julianalaan achter de Twee Wilgen. De bewoners van de Kaag maken zich zorgen over de diverse 

plannen en vragen naar de status van de plannen. De zorgen zien vaak op de toenamen van het aantal 

bewoners, daarmee ook auto’s en de capaciteit van de pont. Wij begrijpen de zorgen van de bewoners 

en de vraag om meer specifieke informatie. De komende maand zullen wij een gesprek hebben met de 

gemeente over de status van de diverse bouwplannen op de Kaag en bijbehorende plannen voor 

logistiek, inclusief de capaciteit van de pont. Wij hopen in de volgende Heen en Weer meer informatie 

te kunnen geven.  

Op zondag 31 oktober as. neemt de burgemeester Marina van der Velde-Menting na 11 jaar afscheid 

als burgemeester van de gemeente Kaag en Braassem. Zij maakt een elf-stedentocht langs alle dorpen 

in de gemeente per boot. Zij zal rond 15.30 uur kort op de kaag zijn. De Dorpsraad ziet dit bezoek als 

een mooie aanleiding om eens een keer een borrel te drinken met de verenigingen en bewoners van de 

Kaag. Namens de SPK en namens de Dorpsraad nodigen wij u hierbij uit voor een drankje bij restaurant 

Benjamin op 31 oktober om 15.30 uur. Zie hieronder voor de uitnodiging. Wij hopen op een goede 

opkomst.  

De visie Buitenkaag 2040 is vastgesteld door de gemeente Haarlemmermeer. Dit betekent dat deze 

visie vanaf heden gebruikt kan worden als toetsingskader voor ontwikkelingen op de Buitenkaag. De 

visie beoogt het gebied aantrekkelijk te houden c.q. te maken voor recreatie, wonen en werken. 

Bedrijvigheid zou kleinschalig en watersport gerelateerd moeten zijn. Over het algemeen zijn de 

reacties op de visie positief. Wij zijn natuurlijk benieuwd wanneer en hoe de verdere uitwerkingen van 

de visie zal volgend. Wij houden ontwikkelingen in de gaten.  

Op 19 september is de omgevingsvisie Haarlemmermeer ter inzage gelegd. Voor de Buitenkaag zijn de 

ontwikkelingen in het gebied Zuid-Oost relevant. Deze ontwikkeling zien – net als de Visie Buitenkaag 

– op het ontwikkelen van een recreatiegebied en het vasthouden aan het open landschap. Tevens wordt 

ingezet op het creëren van groene gebieden, ook voor recreatie. Het gemaal Leeghwater heeft ook in 

deze plannen als monument een centrale plaats gekregen. De omgevingsvisie is een zeer lijvig 

document. Op het eerste gezicht staan er geen ontwikkelingen in gemeld, die strijdig zijn met de 

voorziene ontwikkelingen in de toekomstvisie Buitenkaag. Maar we nemen de tijd om het document 

nog een keer goed te bespreken. Vooralsnog is de Dorpsraad niet voornemens specifieke input te 

geven op de omgevingsvisie. De omgevingsvisie ligt tot 14 oktober ter inzage. Mocht u specifieke 

aandachtspunten hebben, dan horen wij dat graag.  

Van de Pontraad  

Veerpont Kaag 1 zal dinsdag 28 september a.s. afvaren naar de scheepswerf alwaar groot onderhoud 

en refit plaats zal vinden, soortgelijk als onlangs uitgevoerd is aan de Kaag 2. De duur van deze 

werfbeurt en afwezigheid zal enkele weken zijn. Met deze werfbeurt wordt de kwaliteit, continuïteit en 

veiligheid verbeterd ten gunste van de algehele veerdienst. Na deze periode zijn beide pontveren 

tevens voorzien van schonere scheepsmotoren waarmee een aanzienlijke reductie van Co2 bereikt 

wordt.  

Secretariaat:  

Nick Surber 

Huigsloterdijk 359  

 

mailto:dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl
http://www.kaag-buitenkaag.nl/
http://www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0
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Voortzetting veerdienst  

De veerdienst zal gedurende deze periode worden voortgezet met alleen veerpont Kaag 2 tussen de 

gebruikelijke veerstoepen Kaag- Buitenkaag. Voorafgaand aan bovengenoemde periode zijn 

boordinstallaties, schip en veiligheidsmiddelen van Kaag 2 nog eens extra worden nagelopen en wordt 

er aanvullend inspectie en onderhoud uitgevoerd om kans op storingen te minimaliseren. Daarnaast 

zullen er tijdens de veerdienst korte controles van machinekamer plaatsvinden. Deze momenten 

vinden tussendoor plaats slechts in de avond-luwe momenten en zullen circa 10 minuten duren.  

Onderhoudsmomenten  

Uiteraard is de in bedrijf zijnde veerpont (Kaag 2), naast het uitvoeren van genoemde inspecties, ook 

onderhevig aan klein regulier onderhoud aan boordinstallaties. Omdat dit onderhoud draaiuren 

gerelateerd is zijn deze momenten vooraf te bepalen en in te plannen. Via website en andere 

mediakanalen zullen deze momenten worden aangekondigd. Onder voorbehoud van wijziging zijn 

deze momenten thans als volgt bepaald:  

• • Donderdag 21 oktober van 22:30 tot ca. 00:30  

• • Donderdag 11 november van 22:30 tot ca. 00:30  

Binnen deze tijdsvensters zal de veerdienst gestremd zijn voor gemotoriseerde voertuigen.  

Wel zal er een kleine pont aanwezig zijn voor het overzetten van voetgangers en fietsers. Ten aanzien 

van covid-19 zijn aan boord de maatregelen van toepassing conform geldende richtlijnen RIVM; per 

overtocht zal een beperkt aantal passanten kunnen worden overgezet.  

Maatregelen bij technische storingen  

Tijdens bovengenoemde periode zal de technische dienst van Blue Amigo extra alert zijn om in geval 

van storingen direct te kunnen handelen. De meest voorkomende reserveonderdelen van 

boordinstallaties zijn voorhanden om tussenkomst van aanlevertijden te vermijden.  

Maatregelen bij calamiteiten (hulpdiensten)  

Indien de Kaag 2 in storing is en het overzetten van voertuigen tijdelijk niet mogelijk is zullen 

hulpdiensten hiervan direct op de hoogte gesteld worden. Het veer (ponton met duwboot) van de firma 

Van Lent is hiervoor 24/7 beschikbaar en zal hulpdiensten kunnen overzetten via het traject gemaal 

Buitenkaag – kade Van Lent. Tijdens kantoortijden zal een medewerker van Van Lent dit pontveer 

bedienen en stand-by zijn om in geval van een calamiteit te kunnen varen. Buiten kantoortijden zal 

John Hoogenboom hiervoor beschikbaar en bereikbaar zijn.  

Invoering blauwe zone op de Buitenkaag  

De gemeente heeft ons laten weten dat de invoering van de blauw zone in de Buitenkaag helaas nog 

niet kan worden uitgevoerd omdat er tegen het verkeersbesluit bezwaren zijn ingediend. De procedure 

van afhandeling van deze bezwaren is nog niet afgerond en daardoor kan de uitvoering van het besluit 

nog niet worden opgestart. 

  

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. 

Uitnodiging  

De Dorpsraad en de Stichting Promotie Kaag nodigen bewoners van de Kaag en 

vertegenwoordigers van de verenigingen van de Kaag uit voor een drankje op 31 oktober as. om 

15.30 uur in restaurant Benjamin.  

Wij zullen op deze dag ook afscheid nemen van burgemeester Marina van der Velde van Kaag en 

Braassem.  

Aanmelden is niet nodig maar als u van plan bent te komen, laat dat ons dan graag even weten via 

dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 
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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 het Heen en Weer. Het vertrouwde maandelijkse blad voor Kaag en Buitenkaag. 

 

 
Geachte reiziger,  

Evenals Kaag 2 zal er ook aan veerpont Kaag groot onderhoud worden uitgevoerd. Dit onderhoud zal 

plaatsvinden per 28 september a.s. en vanaf dan zal Kaag 2 tijdelijk continu worden ingezet voor de 

veerdienst. Preventief worden alle mogelijke voorbereidingen getroffen om de continuïteit van de 

veerdienst tijdens deze periode te waarborgen om uitval of hinder voor u als reiziger te beperken dan 

wel te voorkomen. Mochten er onverhoopt toch storingen voorkomen dan zullen wij u hiervan direct in 

kennis stellen via de mediakanalen; houd deze daarom goed in de gaten. Onze technische dienst zal 

vervolgens snel en accuraat herstel uitvoeren om wachttijden te beperken. Verder is de veerdienst, ten 

aanzien van regulier klein onderhoud, op onderstaande momenten gestremd voor gemotoriseerde 

voertuigen.  

• •Donderdag 21 oktober van 22:30 tot ca. 00:30  

• •Donderdag 11 november van 22:30 tot ca. 00:30  

Tijdens deze momenten en bij eventuele storingen zetten wij een fiets-/ voetganger veerpont in.  

Met het uitvoeren van groot onderhoud en refit aan beide veerponten verbeteren wij de kwaliteit, 

continuïteit en veiligheid van de veerdienst.  

Met dank voor uw begrip en vriendelijke groeten,  

Veerdienst Kaag  
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Wat beleeft de mol 

Ik moet beginnen met de dame die mij wees op het woonerf gelijk geven. Ik reed te hard volgens haar 

en ze wees me op het feit dat ik op een woonerf reed. Werkelijk waar heb ik het bordje van woonerf in 

de afgelopen 2 jaar nog niet gezien. Ik zal vanaf nu proberen rustiger te rijden, immers iets waar je aan 

gewend bent is lastig af te leren. Mocht je me betrappen? Zeg het me gerust. We moeten immers elkaar 

kunnen aanspreken als er gevaarlijke situaties ontstaan.  

Dan nu de leukerdere dingen. Ik schreef vorige keer al dat ik kook voor een ouder stel in Buitenkaag. Ik 

vind het fijn aangezien ik lekker vers eet, voor mijzelf is vaak een magnetron maaltijd ook genoeg, en 

voor hun is het fijn omdat ook zij vers eten. Ik kreeg de vraag wat ik ervoor terug wilde. Ik heb 

gereageerd dat het me leuk lijkt om 1x in de zoveel tijd samen te eten. Dit was vorige week maandag 

zover. Ik kwam aan en ik werd ben overladen door de complimentjes (en ik ben maar een “huisvrouw” 

kok), dus dat voelde goed. Na het eten nog veel verhalen over Kaag en Buitenkaag gehoord. Ik vind het 

enig om dat soort verhalen te horen. Met klapperende oren reed ik weer terug, maar absoluut ook met 

een glimlach. Als ik een partner mag krijgen hoop ik dat ik na al die jaren nog zo verliefd mag zijn als 

dit stel. Ik zag de liefde er nog afspatten. Bedankt voor de enorme gezelligheid!  

Afgelopen week was ik op visite geweest bij een goeie vriend en kwam redelijk laat thuis, de 

pontschipper zal wel weer blij met me zijn geweest, die mocht weer uit zijn hokje komen om mij over 

te varen. Ik kon de auto voor het pand niet kwijt dus mocht weer even ronddwalen om mijn rijdende 

rugtasje kwijt te raken. Bij het teruglopen zag ik het personeel bij Quattro nog buiten zitten. Ik ben 

nog even bij hen gaan zitten en nog even heerlijk genoten van het lekkere weer en de zin en onzin 

waar we het over hebben gehad. Juist op dit soort momenten kan ik enorm van het eiland genieten. 

Een heerlijk rustig eiland, weinig tot geen geluiden meer, volledige rust en toch nog een rustig 

gesprek.  

Het is bijna Leidsch ontzet en ondanks dat ik me al bijna een eilander voel begint het al wel te 

kriebelen. 3 October komt al dichterbij, Omdat het dit jaar op een zondag is zal het 3 October gedeelte 

naar 4 oktober verplaatst worden. Dus eigenlijk heb ik dit jaar dubbel ontzet. 4 oktober 1574, precies 

een dag na het Leidsch ontzet is Kaag ontzet. Helaas heb ik geen Kaagse vlag, dus zal vol trots de 

Leidse vlag uithangen, denkend aan de geuzen die Leiden én Kaag hebben ontzet. In Leiden wensen we 

elkaar altijd een goed ontzet. Daarom zeg ik tegen jullie ook, goed ontzet en tot volgende maand.  

P.s. mocht je me nog iets willen vertellen over kaag of over mijn rijgedrag, stuur me gerust een mail: 

kaagsemol@hotmail.com  

 

Boekennieuws 

Door: Glynis Breman 

Hard Land van Benedict Wells  

Het verhaal speelt zich af in een klein dorp in Missouri, Amerika. De 15-jarige hoofdpersoon, Sam, 

heeft geen vrienden, zijn moeder is ernstig ziek, zijn vader heeft geen baan en kan niet met zijn zoon 

communiceren. Om deze situatie te ontvluchten neemt hij een vakantiebaantje in de plaatselijke 

bioscoop. Hij maakt daar vrienden en wordt verliefd op de mooie dochter van de eigenaar van de 

bioscoop. Hij heeft een geweldige zomer en wordt nu wel gewaardeerd door deze groep mensen. Voor 

het eerst in zijn leven is hij deel van het groter geheel en is hij niet meer die onopvallende arme 

jongen. Als zijn moeder overlijdt wordt hij gedwongen om snel volwassen te worden.  

Dit boek valt wat mij betreft onder het genre van de “coming of age” boeken. Het volwassen worden 

van jonge mensen.  
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Stal Nieuws 

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

www.stalopdekaag.nl 

De bijeenkomsten en activiteiten in de Stal zijn weer volledig opgestart. We hebben veel bezoekers en 

daardoor gebeurt het weleens dat erop woensdagmorgen niet altijd op “onze vaste plek” ruimte is om 

koffie te drinken. Dan is het even behelpen. Maar met het vooruitzicht dat er in januari ook ruimte 

beschikbaar is in de PKN-kerk denken we dat alles goed komt. 

 

Samen praten over een boek - Maandagmiddag 18 oktober 2021 

Het is altijd leuk om met elkaar te praten over een boek dat je gelezen hebt. Jarenlang was er in de Stal 

dan ook van tijd tot tijd, een middag waar leeservaringen gedeeld werden. Vanwege corona ging dat 

lange tijd niet. Maar we gaan weer beginnen. Op maandagmiddag 18 oktober is iedereen vanaf 14.00 

uur tot 15.30 uur welkom. Deze eerste keer praten we niet over een boek dat we allemaal gelezen 

hebben, maar lijkt het me leuk te horen welke boeken er zoals de afgelopen tijd gelezen zijn. Breng je 

topboek mee, laat hem zien en vertel erover. Met elkaar kiezen we dan een boek dat iedereen gaat 

lezen voor een volgende bijeenkomst.  

 
Kennismaken met Maria Magdalena - Woensdagmorgen 20 oktober 2021 

Maria Magdalena is een van de meest spraakmakende figuren uit het Nieuwe Testament. In de loop der 

eeuwen is haar van alles toegedicht: ze zou een bekeerde zondares zijn geweest, maar misschien ook Jezus’ 

partner. Of was zij de ‘volledig ingewijde’, zoals we kunnen lezen in het evangelie van Maria (Magdalena).  

 

In het museum Catharijneconvent in Utrecht draait nu een tentoonstelling rond Maria Magdalena.  Wie 

die bezocht heeft, of wie er nog naar toe wilt, kan op verschillende manieren kennis maken met deze 

bijzonder vrouw. En wie naar de passie spelen in Tegelen is geweest heeft gehoord dat zij degene is 

die het er niet bij laat zitten na Jezus dood. Zij wil doorgaan met waar Hij mee begonnen is. In dat spel 

zegt ze: ‘Zijn verhaal doorgeven is het enige antwoord op zijn dood.’ 

 

Voor Els van Dongen is Maria Magdalena één van haar liefste Bijbel figuren. Ze heeft zich in haar 

verdiept. Op 20 oktober kruipt zij in de huid van deze bijzondere vrouw en neemt ons mee in haar 

levensverhaal. 

 

Iedereen is heel hartelijk welkom de 20ste, vanaf 10.00 uur is er koffie en om 10.30 uur begint het 

programma. 

HARTELIJK WELKOM! 

 

Vrijwilligers gezocht voor de Ontmoeting  

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 gezondheid 

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

Wie voelt zich geroepen om ons team te komen versterken? Met de ene man die zich tot nu toe heeft 

gemeld komen we niet ver 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 KaagFit bridge middag. 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
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IJsvereniging Kagermeer (KGM)  

Opgericht in 1914, op dit moment bijna106 jaren jong 

Internet: http://www.ijsclubkagermeer.nl e-mail: secr.kgm@kaag.nl 

Door Aad Onderwater, secretaris  

(Jeugd)schaatsen bij Trainingsgroep BOLLENSTREEK (TGB)  

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

begonnen. 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 .  

Voor deze KGM bijdrage heb ik geput uit de bulletins die de 

trainingsgroep publiceerde. De grote lijnen en algemene zaken 

worden uit de doeken gedaan. Voor meer informatie verwijs ik naar 

de website en Jan Rodewijk.  

Informatie van de Trainingsgroep Bollenstreek (voorheen STS-KGM)  

Terwijl de temperaturen nu nog zomers aanvoelen, sturen wij hierbij de nu nog actuele informatie voor 

het schaatsseizoen 2021-22. Op zaterdag 25 september gingen we voor de eerste keer schaatsen in 

Haarlem; de eerste trainingen in Leiden en Den Haag op maandag 4 oktober 2021, zijn als je dit leest 

al achter de rug.  

In dit informatiebulletin proberen wij alle belangrijke mededelingen te vermelden. Voor vragen die na 

dit bulletin nog spelen kan het beste contact op worden genomen met de Technische Commissie. Daar 

kan je terecht met alle vragen over de trainingen en wedstrijden. Ook voor waar je kunt schaatsen of 

skeeleren kan je terecht bij de leden van de Technische Commissie. Om je vragen zo goed en snel 

gelijk te beantwoorden kun je een mail sturen naar één van de volgende e-mailadressen:  

• • wedstrijden@wijc.nl voor alle vragen als je wedstrijden wilt gaan schaatsen;  

• • jeugdschaatsen@wijc.nl voor alle vragen over het jeugdschaatsen in Leiden in Haarlem;  

• • Skeelerbaan@wijc.nl voor alle vragen over het skeeleren in Warmond;  

• • TC@wijc.nl voor alle overige vragen.  

Extra mogelijkheden. Naast de trainingen op de kunstijsbanen, kan er deze winter ook nog op de 

volgende dagen bij ons worden getraind. Zie daarvoor de website: www.wijc.nl  

Clubkampioenschappen 2022. Helaas hebben we het voorbije seizoen onze clubkampioenschappen 

niet kunnen organiseren, maar we hopen dat we dit seizoen weer om deze titels mogen en kunnen 

strijden.  

Voor de Jeugd zal dit worden georganiseerd op de ijsbaan in Leiden, in de laatste week van het 

schaatsseizoen op woensdag 9 maart 2022. Het kampioenschap voor de Junioren, (neo) Senioren, 

Masters en Recreanten zal op de ijsbaan in Haarlem worden verreden op zondag 20 februari 2022. 

Naast de kampioenschappen voor de diverse categorieën zal er ook een aantal pupillen worden 

uitgenodigd. Zij kunnen daarmee ervaring opdoen voor het rijden van wedstrijden op 400-meter 

banen.  

Natuurijs. Natuurlijk hopen we als schaatsers op een strenge winter. Als het zover is, kunnen we 

gebruik maken van de landijsbaan van de Warmondse IJs- en Skeelerclub (WIJC). De trainingen op de 

kunstijsbanen komen dan te vervallen. Er kan dan iedere dag van 17.00 – 18.00 uur worden getraind 

op het natuurijs in de Warmondse Veerpolder. Tijdens die uren zullen er trainers aanwezig zijn. Op de 

overige uren dat de ijsbaan is geopend, kan er natuurlijk ook worden geschaatst, maar dan op eigen 

gelegenheid.  

  

http://www.ijsclubkagermeer.nl/
mailto:secr.kgm@kaag.nl
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Covid-19. De zomertrainingen konden normaal worden afgewerkt. Gehoopt wordt dat er deze winter 

weer ‘gewoon’ kan worden geschaatst. Naar de huidige stand van zaken is dat waarschijnlijk. Als er 

toch extra regels komen, dan wordt daar informatie over verstrekt en gaan we er van uit dat allen de 

aanbevelingen zullen volgen. Samen moeten we streven naar de normale situatie. De vigerende 

regelgeving geldt voor alle leden. Gebruik vooral je gezonde verstand en houd je aan de volgende 

regels:  

• • Blijf bij klachten thuis en laat je testen;  

• • Houd 1,5 meter afstand van anderen (tijdens de schaatstraining is dit niet van toepassing);  

• • Was, voor je van huis gaat, je handen;  

• • Hoest en nies in je elleboog.  

Recreanten training op de publieksuren. Voor recreanten die niet tijdens de trainingen gaan schaatsen, 

kunnen aansluiten bij de groep van TG Bollenstreek die op de publieksuren op woensdag en vrijdag 

(van 21.50 – 23.00 uur) gezamenlijk in Haarlem gaat schaatsen. Toegang voor dit uur d.m.v. het kopen 

van een los kaartje bij de kassa of een 10-rittenkaart. De groep schaatst en traint op eigen 

gelegenheid, er wordt gezorgd voor een trainingsschema dat met de groep zal worden gedeeld (veelal 

via een e-mail).  

Proeflessen. Voor nieuwe leden is er de mogelijkheid om drie proeflessen te krijgen alvorens zij 

besluiten een abonnement te nemen. Interesse in een paar proeflessen? Neem dan eerst contact op 

met de TC. Zonder toestemming van de TC mag er niet deelgenomen worden aan een proefles.  

Wij wensen allen de komende winter veel schaatsplezier toe.  

Met vriendelijke groet, bestuur en trainers van de trainingsgroep  

 

Krijg de klere(n) 

OPROEP HERENKLEDING / OPROEP HERENKLEDING / OPROEP HERENKLEDING  

 

De winter is weer in aantocht en er zijn veel mensen in Amsterdam zonder vaste woon-/ verblijfplaats 

of die een afstand hebben tot de maatschappij. Daarom zijn wij naarstig op zoek naar mooie, schone 

herenkleding in goede conditie, die u niet meer past of draagt.  

Bijvoorbeeld :  

- Winterjassen 

- T-shirts en truien 

- Overhemden 

- Broeken (jeans) 

- Winterschoenen 

- Handschoenen en mutsen.  

- Slaapzakken en tenten 

De kleding zal worden gebracht bij de organisatie van De Regenboog Groep in Amsterdam. 

www.deregenboog.org  

Wij zorgen dat de kleding in Amsterdam komt, waar deze over verschillende locaties zal worden 

verdeeld. Om het u zo makkelijk mogelijk te maken kunnen wij de kleding bij u op komen halen na een 

mailtje of een telefoontje.  

Mail met jjvgo00@hotmail.com 

Of bel naar 0252-544263 

Alvast hartelijk dank, 

Annette van Gerven 

 

OPROEP HERENKLEDING / OPROEP HERENKLEDING / OPROEP HERENKLEDING  

Schaatsen met een helm op: een verstandige zaak*), geldt ook voor skeeleren en fietsen. Gebruik je 

hersens én bescherm ze met een helm.  

*) bij schaatstrainingen en wedstrijden inmiddels verplicht. 
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Gemeente Kaag en Braassem schrapt ‘Kaag’ uit gemeentenaam  

Nieuwspaal, Peter van Ruymbeek, 20 september 2021 

  

De Zuid-Hollandse gemeente Kaag en Braassem heet 

voortaan 'gemeente Braassem'. De plaatsnaamborden 

werden vandaag provisorisch aangepast.  

 

De gemeente heeft tot de naamswijziging besloten na 

de recente ophef rond oud-minister Sigrid Kaag. "De 

naam Kaag heeft in de afgelopen tijd een negatieve 

bijklank gekregen. Wij willen als gemeente niet meer 

met die naam geassocieerd worden", aldus 

burgemeester Marina van der Velde-Menting. 

 

De gemeente Braassem, voorheen Kaag en Braassem, bestaat uit tien dorpen: Hoogmade, Kaag, 

Leimuiden, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Oude Wetering, Rijnsaterwoude, Rijpwetering, 

Roelofarendsveen en Woubrugge. 

 

Het is niet voor het eerst dat de naam van een gemeente om politieke redenen wordt gewijzigd. Na de 

aanstelling van Rob Jetten als fractievoorzitter van D66 veranderde de gemeente Nigtevegt haar naam 

in Stichtse Vecht. 

 

Noot van de redactie: het mag duidelijk zijn dat de hierboven geplaatste tekst een satirisch artikel is. 

 
Leidsch Dagblad, Ruud Sep, 27 augustus 2021  
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Kaagfit 

Door: Marleen Metzlar 

 

De rondleiding op 14 september in museum Oud Alkemade was een groot succes. We zijn erg verwend 

met koffie, koekjes een drankje en bonbons. De rondleiding was heel interessant en wat een prachtige 

stukken staan er opgesteld. We waren zo enthousiast dat bijna de helft donateur geworden is van dit 

knusse museum.  

Op dinsdag 19 oktober vertonen we de film De beentjes van St Hildegard. 

Acteurs: Herman Finkers, Johanna ter Steege, Leonie ter Braak. Regisseur Johan Nijenhuis  

Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda. Gedda houdt zoveel van Jan dat hij er benauwd van krijgt. Ze ziet 

het huwelijk als een vorm van begeleid wonen. Als hij een glas van tafel wil pakken is zij hem al voor 

en reikt hem het glas aan. Daarnaast bepaalt ze zijn kleding, vriendschappen, vakanties en al hun 

andere bezigheden. In een poging meer ruimte te krijgen maakt Jan dermate rare sprongen dat hij zijn 

huwelijk letterlijk in een gesloten afdeling ziet veranderen. Zijn dochter Liesbeth zit met haar afgepaste 

en jaloerse vriend in eenzelfde schuitje als haar vader. In de beentjes van St Hildegard nemen ze hun 

partner onder de loep en rijst de vraag hoeveel liefde is te veel liefde?  

Voorafgaand aan de 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,--  

Deze maand gaan we ook weer bloemschikken, maar niet op de 14e zoals eerder aangekondigd, maar 

op woensdag 20 oktober in de Ontmoeting. Aanvang 14.00u. Opgeven via whatsapp 0617672058 of 

bij marleen.metzlar@hotmail.com . 

De open tafel op de laatste vrijdag van de maand is op vrijdag 29 oktober in Hotel Orion. Hans en 

Benno gaan voor u koken. De kosten voor het 2-gangen-diner zijn € 12,50, exclusief drankjes. De 

ontvangst is vanaf 17.30u en we gaan om 18.00u aan tafel.  

Opgeven bij Joke van Stam tel. 544318 of 06-30006588  

Deze maand is de bridgedrive in de Ontmoeting op zaterdag 30 oktober om 13.00u.  

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

De activiteiten op een rijtje: 

- 19 oktober lunch en filmmiddag in de Ontmoeting vanaf 12.00u  

- 20 oktober bloemschikken in de Ontmoeting aanvang 14.00uur  

- 29 oktober open tafel in hotel Orion, ontvangst vanaf 17.30u  

- 30 oktober bridgedrive in de Ontmoeting aanvang 13.00uur 

- 8 december kerst bloemschikken

 
 

  

mailto:Rob.Enthoven@kpnmail.nl
mailto:marleen.metzlar@hotmail.com
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Nieuws vanuit de St. Willibrordus  

Door: Erna van Steen 

Het is alweer een hele tijd geleden dat we wat van ons hebben laten horen…  

Het afgelopen schooljaar stond helaas weer in het teken van Covid-19. We konden niet op schoolreis 

en niet op schoolkamp. Gelukkig hadden we wel een alternatief schoolreisje: de kinderen van groep 1 

t/m 5 gingen met boten naar ’t Joppe waar ze allerlei leuke activiteiten deden. De kinderen van groep 6 

t/m 8 gingen zeilen en waterskiën op de Kaag. Wat een geweldige dag was dit! Alle ouders die 

geholpen hebben, willen we ook nog via deze weg bedanken. De kinderen van groep 8 hebben de 

‘Nacht van Acht’ gehad: gegeten, gespeeld, gekeet en (heel kort) geslapen op school. (Heeft u onze 

disco nog gehoord???) Na het ontbijt hebben we met alle kinderen en leerkrachten afscheid genomen 

van onze oudste leerlingen.  

Ook nu, na de vakantie, is Corona nog steeds niet uit het land en houden we nog steeds rekening met 

o.a. het handen wassen en niezen in de elleboog. Gelukkig mogen de ouders weer op het schoolplein 

en kunnen de individuele gesprekken weer op school plaats vinden. Zo fijn om elkaar weer echt te zien 

en ‘live’ te spreken!  

In de eerste periode werken we rondom het thema ‘Afrika en Azië’. We leren van alles over de twee 

grootste werelddelen. Wist u dat deze werelddelen twee landen hebben met de meeste inwoners en dat 

de hoogste berg, de langste rivier en de grootste woestijn zich in deze werelddelen bevinden? Wij gaan 

met elkaar op reis door deze werelddelen…  

De leerlingen van groep 4/5/6 zijn zelfs op ‘WildeXperience’ geweest. In het Haarlemmermeerse Bos 

kregen zij een actief lesprogramma waarbij de nadruk lag op ‘ervaren’ waarbij alle zintuigen gebruikt 

moesten worden. Ze moesten zelf de handen uit de mouwen steken om met de natuur te gaan bouwen. 

Er werd getest of zij net zo goed konden horen als een wild beest en ze moesten voelen hoe het is om 

te struinen. De kinderen kwamen vol enthousiasme terug van hun zoektocht in de natuur!  

In september hebben de kinderen drie woensdagen een gastles gekregen van een muziekdocent. In 

groep 1-2-3 stond “Soundscape: hoe klinkt je klas?” centraal. De kinderen van groep 4-5-6 leerden 

muziek te maken met hun lijf en de kinderen van groep 7-8 maakten zelf een rap. Wat was dit leuk om 

te doen!  

Woensdag 6 oktober openen we op school de Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is ‘Worden wat je 

wil’. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om na te denken of te fantaseren over beroepen. 

Tijdens de Kinderboekenweek, die duurt tot en met 17 oktober, kunnen de kinderen alles worden wat 

ze willen en alvast dromen over later.  

Na de herfstvakantie komt Sint-Maarten er alweer aan, gevolgd door Sinterklaas. We vertellen u in de 

volgende Heen en Weer hier graag meer over.  

Hartelijke groet,  

Namens het team  

Erna van Steen 
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Piekberging Haarlemmermeer  

Door Ingrid de Vries  

Op 9 september is een afvaardiging van de Klankbordgroep Piekberging Haarlemmermeer (direct om-

wonenden) in overleg gegaan met medewerkers van Combinatie Leeghwater en Hoogheemraadschap 

Rijnland.  

Aanwezig waren: André Kuiper, Ingrid de Vries, Ferry Vlieland, Dennis van der Voort, Eelco van 

Zadelhoff (omwonenden), Johan de Bree, Jörg Dreyer (Combinatie Leeghwater), Femke Kapteijn 

(Hoogheemraadschap Rijnland).  

Update werkzaamheden  

Op dit moment worden er alleen grondwerkzaamheden uitgevoerd. De komende maanden worden 

vanaf de A44 de contouren van de toekomstige dijk in het land goed zichtbaar. Vanaf week 39 wordt 

gestart aan de benodigde constructies voor het in- en uitlaten van het water.  

Ook nu alle graafmachines en bulldozers hard bezig zijn, houden partijen rekening met de natuur. Zo 

werken ze volgens een ecologisch werkprotocol en is het altijd goed opletten of ze geen nesten versto-

ren. Regelmatig doet de ecoloog samen met de omgevingsmanager een ronde in het veld. Hierbij wordt 

gelet op de omgang met de natuur, zoals bijvoorbeeld het afvangen of begeleiden van vissen bij het 

dempen van sloten. Daarnaast was het voor de omgeving van de Haarlemmermeerpolder van be-lang 

dat de agrarische functie van dit gebied blijft bestaan. In de piekberging werken ze toe naar biolo-

gische gras- en veeteelt en zorgen de bloemrijke dijken en natuurvriendelijke oevers straks voor een 

goede biodiversiteit in het gebied. 

Bij de inlaat aan de Lisserdijk nabij nummer 90 is het asfalt verwijderd en opnieuw geasfalteerd. 

Hierdoor is een oneffenheid ontstaan. De veiligheid is gecheckt voor deze tijdelijke situatie. Zodra de 

bypass wordt aangelegd, is deze oneffenheid verleden tijd.  

Planning komende periode  

Op 11 oktober staat een afsluiting van de Hoofdweg Westzijde gepland. Dan wordt het asfalt voor de 

bypass aangebracht. De bypass is nodig om een verbinding voor het verkeer te behouden terwijl de 

brug over het (nog te graven) uitlaatkanaal op de Hoofdvaart wordt gebouwd. De bypass ligt deels over 

het terrein van Freek Lefeber aan de Hoofdweg. Verkeer met een lengte tot zes meter heeft door-gang 

over de bypass. Langere voertuigen worden omgeleid.  

In oktober start de bouw aan de brug over de Hoofdweg. De palen van de brug worden met beton ge-

stort nadat een stalen buis in de grond is geschroefd. Dan worden er damwanden aan weerszijden van 

het kanaal aangebracht tot de bypass.  

Bij de Lisserdijk ter plaatse van de inlaat worden in november vanaf pontons die in het water liggen 

damwanden aangebracht. De definitieve data waarop hinder is, wordt nog gecommuniceerd naar om-

wonenden. Bij het hijsen van de planken is een korte verkeersstop. Deze werkzaamheden duren onge-

veer drie weken.  

De damwand neemt de waterkerende functie van de dijk over. Vervolgens wordt de inlaat in twee fa-

sen gebouwd. Het heien van de funderingspalen zal hierbij de meeste hinder veroorzaken.  

De bouw van de kunstwerken: de inlaat en uitlaat duren het langst, die werkzaamheden lopen tot begin 

2023.  

Stabiliteit van het grondwerk  

De grondwerkzaamheden, grond graven uit de sloten voor de dijkopbouw, duren nog ongeveer vijf 

weken.  

Bewoners, die in de klankbordgroep zitten, vragen zich af of de zanderige samenstelling van de grond 

wel voldoet voor de aanleg van de piekberging.  

De dijk wordt in lagen opgebouwd, 50 centimeter per keer. Het lijkt zanderig, maar als het indroogt, 

kun je er met een bulldozer overheen rijden. Dit vergt geduld en tijd.  

De volgorde is steeds ophogen, verdichten, in laten drogen en weer opnieuw ophogen etc. In mei/juni 

wordt de kern van de dijk afgedekt met een 50 cm dikke laag klei. De klei zorgt voor de waterdicht-

heid. Vervolgens wordt de grasmat ingezaaid. Zodra het gras voldoende sterk is, zodat deze erosiebe-

stendig is, wordt de piekberging getest. Dit staat gepland voor eind 2023.  
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De kern is dus onder andere van het zanderig materiaal wat buiten te zien is, maar de laag aan de bui-

tenzijde is van klei met een bepaalde erosieklasse. Dat gaat dan vooral om de zijde waar water tegen-

aan komt te staan, die moet waterdicht zijn. Verwarrend is dat de binnenzijde van de piekberging, het 

buitentalud van een dijk is en andersom, zie plaatje.  

  

Toetsen of dijk voldoet  

Met steekringen wordt gemeten of de grond goed verdicht is. 

De zetting van de dijk wordt gemonitord om de juiste hoogte over te houden. 

De EK1 (erosieklasse 1 klei) is bemonsterd in het project en wordt later ook nogmaals gecheckt voor-

dat het wordt toegepast. 

Aan de zijde van de woelkom is de grond slapper dan verwacht. Er worden hier extra berekeningen en 

onderzoeken gedaan. 

Werktijden  

De aannemer zou graag de werkzaamheden om 6.30 uur starten i.p.v. om 7.00 uur nu er nog daglicht 

is in de ochtend. Zodra volgend jaar in de lente de zon weer rond 7:00 uur opkomt zouden ze ook 

weer vanaf 6.30 uur willen beginnen zonder hinder te veroorzaken bij omwonenden. 

Vooralsnog is de afspraak dat de werkzaamheden doordeweeks om 7.00 uur starten en dat blijft zo en 

op zaterdag om 8.00 uur. In maart 2022 zal dit opnieuw worden geëvalueerd. 

 

Evaluatie communicatie  

De BouwApp wordt goed ontvangen (o,a, te downloaden via de Appstore).  

Verzoek om meer leuke berichten te delen over de piekberging en antwoorden te plaatsen van gestelde 

vragen (Q&A).  

71e Schippertjesdag, vrijdag 17 september 2021 

Door: Maarten de Groot 

Vorig jaar hebben we Schippertjesdag helaas niet kunnen organiseren vanwege de Covid pandemie. 

Gelukkig stonden we er nu iets beter voor en konden we dit traditionele Kaagse evenement toch wel 

weer organiseren 

Sinds 2009 werden we ontvangen door het Team van de Twee Wilgen maar sinds dit jaar weer terug op 

de oude locatie waar het vroeger ooit begonnen is. Schippertjesdag wordt sinds 1951 georganiseerd en 

sinds de beginjaren werd er om het jaar gewisseld tussen de Bonte Koe en restaurant ’t Kompas. Dit 

jaar weer terug in ’t Kompas, deze mooie locatie aan de Dieperpoel en daar zijn we heel blij mee! 

Aanvankelijk zag het ernaar uit dat het vrijdag een bewolkte dag met weinig wind zou worden maar 

wat was het mooi.   De dag begon met zon en een licht windje maar tegen de middag was het helemaal 

prachtig zeilweer en zeer gezellig op het mooie terras aan het water.  
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Wedstrijdverslag 

Het eerste startschot voor de A-klasse klonk even na 09.30 

uur.  De eerste wedstrijd in de A-klasse werd gewonnen door 

Karel van Asselt die op de laatste meters twee andere boten 

wist te passeren. Tweede werden Stef van Gruythuizen en Isri 

Bakker dankzij een zeer goed eindschot. De eerste wedstrijd 

in de B-klasse werd gewonnen door Hans Doedijns en Jan 

Niemeijer, Lizzie en Pauline Hoekstra werden die manche 

tweede.  

De tweede wedstrijd in de A-klasse werd gewonnen door 

Martien en Mike Hoogenboom, Maarten en Wouter de Groot 

werden tweede.  De tweede wedstrijd in de B had weer 

eenzelfde winnaar, Hans en Jan. Tweede werden dit keer 

Martien en Afra van Ruiten.  

De derde manche in de A-klasse werd een super spannende 

strijd onderling want er stonden drie boten op een gedeelde 

eerste plaats na twee verzeilde manches. Het start comité had ook besloten om niet de baan op de 

Dieperpoel te zeilen maar een traditioneel rondje Kaag.  Dit blijkt toch altijd weer lastig want je hebt 

dan te maken met veel windstiltes maar ook met wat ondieptes dicht bij de wal. Ronald Willemsteijn en 

Tim Ronde finishten als eerste na ongeveer een uur zeilen. Tweede werden oud winnaars Peter 

Bisschop en Ernst-Jan Beukers.  

Kort na de finish van de A-klasse, de start van de B-klasse die ook een rondje Kaag moesten zeilen. In 

de B klasse was het iets minder spannend aan de top want ook de 3e wedstrijd werd zeer overtuigend 

gewonnen door Hans en Jan. Tweede werden dit keer Roger en vader Karel van Asselt.  

Overall werd de A-klasse dit jaar gewonnen door Martien Hoogenboom en Mike Hoogenboom en 

dochter en kleindochter Feline!  

De tweede plaats was voor Peter Bisschop en de derde plaats voor de Karel van Asselt en Piet Aardema.  

De B-klasse werd zeer overtuigend gewonnen door Hans Doedijns en Jan Niemeijer door drie keer 

eerste te worden.  De tweede plaats was voor Carla Boneschansker en Heleen Stevens. Lizzie en Pauline 

Hoekstra werden derde overall.  

De Rob van Asten wisselprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een Kager die zich heel verdienstelijk heeft 

gemaakt voor Schippertjesdag. Dit jaar is deze prijs uitgereikt 

aan Pauline Hoekstra.  

Na afloop van de wedstrijden was het heel gezellig druk op 

het terras, de zon scheen goed en er werd heerlijk genoten. 

Even na vijf uur werden de prijzen uitgereikt waarbij er voor 

alle deelnemers een kleine herinnering was, een borrelglas 

met speciale opdruk en een mooi verhaal erbij. De eerste drie 

prijzen in iedere klasse waren hele mooie badhanddoeken 

met de geborduurde tekst van Schippertjesdag.  

Speciale dank aan het team van ’t Kompas voor de keurige 

ontvangst en verzorging gedurende de hele dag. De 

botenverhuur Hoogenboom voor het tegen een gereduceerd 

tarief beschikbaar stellen van de boten. Het start en finish 

team bestaande uit Aad Onderwater, Curt Limbach en Dolf 

Peet (die daarom dit jaar niet mee kon doen). Ronald 

Willemsteijn had zijn sloep dit jaar omgedoopt tot startschip, 

waarvoor speciale dank en natuurlijk de mede comité leden.  
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We gaan er volgend jaar weer voor dus noteer deze datum alvast in jullie agenda’s; Vrijdag 16 

september 2022.  

Het Schippertjesdag comité, 

Renee Smit, Pauline Hoekstra, Dolf Peet, Ronald Willemsteijn en Maarten de Groot (e-mail 

schippertjesdag@gmail.com) 
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Schippertjes 

Gevraagd fiets 

Wie heeft een tweedehands herenfiets of een 

dames oma fiets die niet gebruikt wordt 

maar wel in redelijke staat is. Ik neem hem 

graag over.  

Renée Smit 

06-50610206 

Woning te huur op Kaageiland.  

Ongemeubileerd vrijstaand huis oppervlakte 

ca.55m2 te huur aan het water met ligplaats 

voor een boot. (Zolderverdieping te 

bereikbaar met vlizotrap, nokhoogte 2.00 

m.) Het huis heeft een kleine tuin met 

mogelijkheid om rond het huis te lopen, 

parkeerplaats en een schuur. Te huur vanaf 

oktober 2021. Interesse? O. Vlugt Tel. 06-

17905378 

 

Opbrengst collecte Nierstichting 2021  

In de week van 19 tot 25 september j.l. is weer de jaarlijkse collecte gehouden 

voor de Nierstichting. De opbrengst voor Kaag en Buitenkaag was 893,82 euro 

inclusief de opbrengst via de QR-code. 

Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit mooie bedrag.  

Collectantengroep Kaag/ Buitenkaag 

 

Opbrengst collecte KWF 2021  

De week van 5 t/m 11 september stond in het teken van de jaarlijkse 

collecte van KWF-kankerbestrijding. Dit jaar heeft deze collecte in 

Kaag het geweldige bedrag van € 594, = opgeleverd. 

Hartelijk dank voor uw bijdragen, op wat voor manier dan ook, als donateur, met munt dan wel 

papiergeld of scannen met de QR-code.  

Wilt u weten waar de donaties voor gebruikt worden dan kunt u dit vinden op www.kwf.nl>collecte.  

Tot volgend jaar. 

Elle Scheepens.  

 

Medewerk(st)er gezocht  

Hotel Orion is op zoek naar een, liefst fulltime, medewerker die ons team wil 

versterken en alle voorkomende werkzaamheden wil verrichten zoals ontbijt, 

bediening, gasten inchecken en schoonmaken. Beheersen van de Engelse taal is 

noodzakelijk en van Duits een pre. Ook wanneer je parttime wilt werken zijn er 

mogelijkheden. Leeftijd van 18-80. Voor het seizoen, dat loopt van april tot 

oktober zijn wij ook op zoek naar studenten die in de avonden en weekenden 

willen werken.  

Je collega’s zijn Hans, Benno, Leo en Marleen  

  

 

• 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. 

HOTEL ORION 

 0252-544442 

 orion@kaag.nl  

www.hotelorion.

nl 



18 

Algemene informatie 

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

Politie kantoornummer 0900 8844 

Spoedeisende hulp huisartsen 's avonds en in het weekend 

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

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

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

Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA  VOORHOUT 

0252-240212 

Nieuw-Vennep en Abbenes: Huisartsenpost in Spaarne Ziekenhuis 

Spaarnepoort 1, 2134 TM  HOOFDDORP 

023 - 8908700 

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

locatie Leiderdorp, Simon Smitweg 1, LEIDERDORP 

0900 - 5138039 

Apotheek 

Duin- en Bollenstreek Apotheek Sassenheim, Hoofdstraat 190, Sassenheim 

Voor spoedgevallen altijd iemand bereikbaar 

Apotheek Sassembourg, Jan van Brabantweg 51, Sassenheim 

 

0252 – 210169 

0252 - 228777 

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

Apotheek Getsewoud, Händelplein 23, NIEUW VENNEP 

0252 – 672971 

088 - 8866444 

Kaag en Braassem Apotheek de Nachtwacht, Leiden 

Apotheek Alkemade, Roelofarendsveen 

071 – 5665019 

071 – 3319100 

Ziekenhuis 

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

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

071 – 5178178 

071 – 5269111 

Leiderdorp 24-uurs ziekenhuisdienst voor ongevallen 

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp 

071 – 5828282 

Overige nummers en informatie  

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

Email: info@st-willibrordusschool.nl 

Website: www.st-willibrordusschool.nl 

0252 - 544308 

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

 Dierenambulance Noordholland-zuid, kantoor 023 - 5491400 

Klachtennummers Stichting Geluidshinder Schiphol, klachtennummer 020 – 6015555 

 Gemeente Kaag en Braassem, klachtennummer 071 - 3327272 

 Rayonbeheer gemeente Haarlemmermeer 0900 - 1852 

Taxibedrijven A-Tax de Vries BV 0252 - 519000 

 Regiorijders 0900 - 9343 

 Ov-taxi Leidse Regio 0900 – 2022368 

AML Flex – Openbaar 

vervoer op afspraak 

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

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

Ma t/m vr: tussen 6.30 – 20.30 uur 

Za/zo en feestdagen: 7.30 – 20.30 uur 

Buurtbus 

 

www.arriva.nl 

 

 

Van Buitenkaag, Kaagpont, naar Lisse 

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

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

Van Buitenkaag, Kaagpont, naar Roelofarendsveen 

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

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

 

  

mailto:info@st-willibrordusschool.nl


◉Nassaulaan 2
      (carport)

Emmalaan 12◉

◉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)



 

Kleurplaat 

 

 

 




