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Evenementenkalender 

Wat Waar Wanneer 

   

   

   

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 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

Zijn het niet parkeerproblemen of de pont, dan doet zich wel weer een andere uitdaging voor. De 

Dorpsraad liet zich bijpraten door de gemeente over bouwplannen op het eiland Kaag door bewoners 

en projectontwikkelaars, en maakte de balans op: 37 nieuwe woningen/appartementen staan gepland 

in een viertal grote projecten, waarvan de twee grootste projecten door externe ontwikkelaars. Dat is 

nog afgezien van individuele plannen die bewoners misschien hebben om hun huis aan te passen of 

een mantelzorgwoning bij hun woning te bouwen, zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. 

 

Bij minimaal twee auto’s per huishouden en de inschatting dat de meeste kopers tweeverdieners zullen 

zijn, betekent dat dus elke ochtend en avond 74 extra auto’s die met het pont moeten worden 

overgezet. Gezien de lange rijen die er nu al kunnen staan,  is dat geen prettig vooruitzicht. 

Wat ook geen aangenaam voorland is, is dat hierdoor de gemeente bij toekomstige bouwplannen van 

individuele bewoners misschien wel gaat zeggen dat geen toestemming zal worden gegeven. De 

Dorpsraad vraagt om nader onderzoek en een totaalaanpak door de gemeente. Hopelijk staat de 

gemeente open voor de suggesties. 

 

Over de pont gesproken: onlangs was het vernieuwde pont een hele nacht uit de vaart – in plaats van 

de aangekondigde paar uur - door problemen met de boegschroef die alleen op een helling konden 

worden hersteld. Gelukkig is er die nacht niets ernstigs gebeurd. Maar stel je eens voor dat er wel een 

ongeluk of een grote brand zou zijn geweest. Dan had het – met het wekken van een schipper voor de 

pont van Van Lent, naar de pont rijden, starten, losgooien en heen en weer varen – minstens twintig 

minuten geduurd voordat een ambulance of extra brandweerauto aanwezig zou zijn geweest. Als elke 

seconde telt, is dit een risico dat wij als bewoners niet zouden mogen accepteren. Blue Amigo heeft 

een 24 uur per dag vervoersplicht en moet gewoon zorgen dat er een andere reservepont is, zolang de 

tweede Kaagse pont wordt omgebouwd. Zeker nu de najaarsstormen komen, is degelijk materiaal extra 

belangrijk. Want ondanks alle inzet en motivatie van de schippers kunnen zij geen ijzer met handen 

breken als het materieel niet op orde is. De Pontraad mag dit zeker nog eens zeer nadrukkelijk 

aankaarten bij Blue Amigo en gemeente. 

 

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 

Door: Renée Smit 

 

Beste dorpsgenoten van de Buitenkaag en Kaag,  

En voor je het weet is er weer een maand voorbij en schrijven we weer een nieuwe inleiding voor de 

Heen en Weer. In de Heen en Weer van september hebben wij geschreven over het afscheid van 

burgemeester Marina van der Velde-Menting op 31 oktober a.s. en hebben wij u uitgenodigd voor een 

borrel ter gelegenheid van dit afscheid bij Benjamin op 31 oktober. Inmiddels kijken we uit naar deze 

borrel. Wij kregen veel enthousiaste reacties van de besturen van de diverse verenigingen en comités 

van de Kaag, die hebben aangegeven graag te komen.  

Bouwplannen Kaag 

Zoals beloofd in de Heen en Weer hebben wij voor u een update van de bouwplannen op de Kaag. Op 

14 oktober jl. hadden wij een informatief en prettig gesprek met de ambtenaar van de gemeente Kaag 

en Braassem, die verantwoordelijk is voor de bouwplannen op de Kaag. Wij werden bijgepraat over vier 

actuele bouwplannen, te weten i) Julianalaan 55/55a, ii) Julianalaan 68/70, iii) Irenelaan 3 en iv) 

Julianalaan 19. NB. Er zijn op dit moment geen andere grootschalige bouwplannen bekend als de vier 

genoemde plannen.  

Wij hebben – als Dorpsraad – aangegeven dat wij niet tegen ontwikkeling zijn. Er moet op de Kaag 

ruimte zijn en blijven voor kleinschalige, goed doordachte en mooie plannen. Ook op de Kaag is het 

belangrijk dat er een natuurlijke doorstroom mogelijk blijft voor wat betreft wonen. Jonge mensen 

moeten op de Kaag kunnen komen wonen, oudere mensen willen soms graag naar een kleiner huis 

maar willen wel op de Kaag blijven wonen.  

Wij hebben met de gemeente gesproken over het belang van een totaalaanpak voor de ontwikkelingen 

op Kaageiland. Genoemde plannen voorzien in een totaal van circa 37 nieuwe woningen. 37 extra 

woningen zullen de pont en de verkeerssituatie zwaarder belasten en de vraag is of dat wel mogelijk is. 

Logistieke plannen kunnen niet per deelplan bepaald worden maar moeten voor het geheel en integraal 

bepaald worden. Wij hebben aangegeven dat – zolang een integrale visie op de ontwikkelingen op het 

eiland  ontbreekt -  individuele, vaak mooie bouwplannen vertragen of leiden tot weerstand. Wij 

hebben tevens aangegeven dat de verkeersonderzoeken en capaciteitsberekeningen voor de pont, die 

op dit moment door de gemeente gebruikt worden niet representatief, niet formeel en vaak verouderd 

zijn. Tevens hebben wij aangegeven dat waar de plannen aangeven dat er sprake is van overcapaciteit 

op de pont, bewoners dat niet zo ervaren. Wij hebben er bij de gemeente op aangedrongen dat er 

representatieve verkeersplannen en capaciteitsberekeningen gemaakt gaan worden.  

Ondergenoemde informatie kregen wij van de gemeente. Deels is deze informatie aangevuld met 

beschikbare informatie uit plannen die openbaar zijn of eerder gepubliceerd zijn. Wij hebben niet 

gesproken met de initiatiefnemers van deze plannen. Het kan dus zijn dat bepaalde plannen inmiddels 

(deels) gewijzigd zijn.  

Het scheepsbouwbedrijf Van Asselt aan de Julianalaan 55 te Kaag is voornemens haar 

bedrijfsactiviteiten elders voort te zetten. De huidige bedrijfslocatie komt daarmee vrij. De beoogde 

woningbouw betreft maximaal 7 woningen die gesitueerd zijn in het bestaande bedrijfsgebouw. Het 

plan voor de Julianalaan 55 is in 2014 ter inzage gelegd. Inmiddels is de bestemming van het 

bedrijfsgebouw gewijzigd en loopt er een vergunningaanvraag voor de bouw van appartementen.  

Het plan voor de Julianalaan 68/70 betreft de sloop van de huidige bebouwing en het terugplaatsen 

van een viertal woongebouwen met daarin totaal circa 10 wooneenheden. Het plan voor de Julianalaan 

68/70 is in 2019 ter visie gelegd. Er zijn diverse zienswijzen ingediend naar aanleiding van de plannen 

die gepresenteerd zijn. Op basis van de bezwaren en zienswijzen wordt er een nieuw plan gemaakt 

voor eenzelfde aantal woningen maar met een andere inrichting. Het is de bedoeling dat het nieuwe 

Secretariaat:  

Nick Surber 

Huigsloterdijk 359  
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plan opnieuw ter visie wordt gelegd. Er kunnen dan opnieuw ook weer zienswijzen ingediend worden. 

Al degenen die destijds een zienswijze ingediend hebben, worden op de hoogte gehouden. De 

Julianalaan is verklaard tot karakteristiek gebied (voorheen ‘beschermd dorpsgezicht’) wat betekent dat 

de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit het plan moet beoordelen. NB. Er is nog geen nieuw plan voor de 

Julianalaan bekend gemaakt.  

De Irenelaan 3 betreft de bouw van 11 woningen op het voormalig terrein van de camping aan de 

noordelijke kant van dit terrein en de inrichting van een park met een openbare functie. Het plan voor 

de Irenelaan heeft ter visie gelegen tot 13 oktober. Alle belanghebbenden hebben hun zienswijze ten 

aanzien van het plan kunnen indienen. Zie hieronder voor meer informatie over de zienswijze die de 

Dorpsraad heeft ingediend.  

Julianalaan 19 betreft een principeverzoek voor de bouw van 9 appartementen in hotel Orion. Het 

College van B&W van Kaag en Braassem heeft het principeverzoek gehonoreerd, wat betekent dat er 

een plan gemaakt en ingediend mag worden.  

Voor wat betreft de voortgang van deze ontwikkelingen is het plan voor de Julianalaan 55 in het meest 

vergevorderde stadium omdat hier al een vergunning aanvraag loopt. De plannen voor de Julianalaan 

68/70 en de Irenelaan 3 bevinden zich in dezelfde fase: plannen zijn ter visie gelegd en actuele 

zienswijzen en bezwaren zijn in behandeling genomen. Het plan voor Julianalaan 19 is in de eerste fase 

van ontwikkeling.  

Zienswijze Irenelaan 3 

De Dorpsraad heeft een zienswijze ingediend op het plan van de Irenelaan 3. Wij hebben aangegeven 

dat het plan voor de ontwikkeling van de Julianalaan 3a - als we dit op zichzelf bekijken - er goed 

doordacht uit ziet. Het is positief dat er in het gebied van de voormalige camping de ontwikkeling van 

duurzame woningen wordt gepland en dat tegelijkertijd een aanzienlijk deel van het terrein ingericht 

wordt als een park met een openbare functie, wat op het de Kaag een schaars goed is. De Dorpsraad 

onderschrijft het uitgangspunt van het bestemmingsplan dat het open zicht naar het weiland in 

combinatie met de openbare toegankelijkheid een belangrijke kwaliteit van het gebied is. Het plan 

voorziet verder in voldoende parkeerplaatsen wat belangrijk is op de Kaag. Tenslotte wordt er binnen 

het plan gezocht naar een balans tussen wonen, openbare groenvoorziening en water.  

De Dorpsraad heeft aangegeven dat het plan niet als zelfstandig plan moet worden beoordeeld, maar 

juist in relatie tot alle andere ontwikkelingen op het eiland. Er is de nodige maatschappelijke onrust op 

het eiland juist omdat een integrale visie op de ontwikkeling van het eiland lijkt te ontbreken. De 

dorpsraad en diverse bewoners maken zich zorgen om de werkwijze van de gemeente, waarbij de 

diversiteit aan plannen niet in samenhang wordt bezien. Een samenhang die er vanuit het perspectief 

van de bewoners wel is. De gemeente merkt in haar Omgevingsvisie op dat de druk op de pont maakt 

dat de uitbreidingsruimte van het aantal woningen beperkt is. Ook geeft zij aan dat er gezocht moet 

worden op het behoud en waar mogelijk versterken van recreatieve faciliteiten op het eiland. De 

Omgevingsvisie wordt in deze besluitvorming onvoldoende benut als basis van de besluitvorming. 

Door plannen telkens separaat in procedure te brengen geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ 

en is er op een gegeven moment geen ruimte meer voor verdere ontwikkelingen. Dit kan voor het 

eiland zeer nadelig uitpakken, bijvoorbeeld met een onvoldoende gevarieerde woningvoorraad, lange 

wachttijden bij de pont, gevaarlijke verkeerssituaties en onvoldoende perspectief voor een gezonde 

recreatieve functie die het eiland zo uniek maakt. Wij zien daarom een onbalans in de wijze waarop de 

gemeente de belangen van individuele initiatiefnemers behartigt in relatie tot het algemeen belang. Het 

laatste zou wat ons betreft voorop moeten staan. 

Vervolgens hebben wij de aandacht gevraagd voor de volgende Onderwerpen: 

1. Het ontbreken van een integrale visie voor Kaageiland  

2. De verkeerssituatie op het eiland ende capaciteit van de pont 

3. De relatie tussen het bestemmingsplan voor de Julianalaan 3 en de omgevingsvisie 

            Kaag en Braassem 

4. De programmatische invulling van het plan – aandacht voor de nokhoogte van de  

            villa’s en de belangen van de Alexanderlaan 

5. De impact op de flora en de fauna.  



5 

De volledige tekst van de zienswijze kunt u nalezen op de website van de Dorpsraad en op de 

Facebookpagina van de Dorpsraad. 

Omgevingsvisie Haarlemmermeer 

In de vorige Heen en Weer hebben wij gemeld dat op 19 september de omgevingsvisie 

Haarlemmermeer ter inzage gelegd is en dat er tot 14 oktober zienswijzen ingediend kunnen worden. 

De Dorpsraad heeft de visie nog een keer goed doorgelezen en geconcludeerd dat het niet nodig is om 

een reactie te geven. De ontwikkelingen in de Haarlemmermeer sluiten aan bij de ontwikkelingen voor 

de Buitenkaag, zoals deze geschetst zijn in de Visie Buitenkaag 2040. Het document is interessant om 

te lezen voor degenen die informatie zoeken over bijvoorbeeld de ontwikkelingen betreft energie, 

fijnstof en windmolens.  

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.  

Van de Pontraad 

Onderhoudsmomenten  

De in bedrijf zijnde veerpont (Kaag 2) zal op donderdag 11 november van 22:30 tot ca. 00:30 een 

kleine reguliere onderhoudsbeurt krijgen.  De pont vaart op deze geplande uren niet. Via de website 

van Blue Amigo wordt meer informatie verstrekt.  

De pontraad heeft op 2 november a.s. een overleg met de gemeente en Blue Amigo. Als u punten voor 

dit overleg heeft, laat dat dan graag weten. De pontraad kunt u bereiken via pontraad@kaag-

buitenkaag.nl. 

 

Boekennieuws 

Door: Glynis Breman 

‘Prachtige wereld, waar ben je’ van Sally Rooney 

Het boek gaat over vier hoofdpersonen en over de interacties tussen die personen, hun gesprekken en 

argumenten. Zij laten een glimp zien van hun onzekerheden, oppervlakkigheden en hun ideeën in een 

wereld die imperfect is.   

De grens tussen het alleen zijn en over eenzaamheid en de keuze of je met anderen het leven wilt 

delen. De schrijfster beschrijft de vier personen die rommelig hun weg proberen te vinden op zoek 

naar het prachtige in de wereld. 

Een zijspoor neemt zij om zich het volgend af te vragen: Heeft cultuur de plek ingenomen van de 

leegte die religie heeft achtergelaten? De mensen die boeken lezen feliciteren zichzelf dat zij tot de 

boek cultuur-groep behoren, waarin niet-lezers als moreel inferieur gezien worden. Hoe meer boeken 

je leest hoe beter je bent dan de rest. In de prachtige wereld van Sally Rooney speelt dat dus absoluut 

geen enkele rol. 

Het was boeiend om mee te leven met de vier hoofdpersonen van het boek in hun twijfels en hun 

uiteindelijke keuzes in het leven.  

mailto:pontraad@kaag-buitenkaag.nl
mailto:pontraad@kaag-buitenkaag.nl
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Nieuws uit De Stal 

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

www.stalopdekaag.nl 

Oogsten 

Het leek een goede gewoonte, onze fruitoogst delen met de buren op het eiland of met de kinderen 

van de Willibrordschool. Immers die kinderen hebben meegeholpen bij het planten van de bomen. Maar 

helaas, dit jaar viel er weinig te oogsten. Hoe dat kwam, ik weet het niet. Wel liepen we daardoor het 

gezellige dagje van plukken, appelflapjes en jammetjes maken mis. Wie weet hebben we volgend jaar 

een betere oogst en kunnen we met elkaar weer een klein oogstfeestje vieren. 

Te veel spullen? 

Bij ons is het al net als bij menig ander. Hoe langer je ergens woont, hoe meer je verzamelt. We kozen 

ervoor om niet te gaan ‘ontspullen’, maar om een extra schuur te bouwen waarin onze spullen een 

betere opbergplek krijgen. 

Verbouwing van de PKN-kerk 

Omdat de deur van de PKN-kerk op het eiland op zondagmorgen nog gesloten is voor de kerkgangers, 

ontmoeten de gemeenteleden elkaar in De Stal. Daar wordt de eredienst gehouden. Maar dat zal niet 

zo heel lang meer duren. De werkmannen en -vrouwen zijn aan hun laatste klusjes bezig en ja die 

zorgen altijd voor stress momentjes. Onze stalmeester Bob is er ook druk mee. Samen met anderen 

zorgt hij ervoor dat ook de keuken van de Kerkwijck aangepast wordt aan de wensen van deze tijd. 

Eind december wordt de kerk weer officieel in gebruik genomen. Maar nu al kunt u de kerk en 

vergaderruimte boeken via onze Stalmeesters.  

Breek in de Week 

Het duurde even, maar het begint gelukkig weer opgang te komen, onze wekelijkse Breek in de Week. 

Iedereen is op woensdagmorgen tussen 10.00 uur en 12.00 uur hartelijk welkom voor een praatje en 

een kopje koffie. Nog nooit geweest? Kom gewoon gezellig een keertje bij ons buurten. 

Woensdag 17 november Breek in de Week+  

1 en 2 november staan in de r.k. traditie bekend als Allerheiligen en Allerzielen. In de protestantse 

kerken is op de laatste zondag van het kerkelijk jaar ruimte gemaakt in de liturgie voor het herdenken 

van de overledenen. En wie de krant erop na slaat of naar de tv kijkt merkt dat er aan het einde van de 

herfst op veel plaatsen een speciaal moment wordt gecreëerd om onze overleden dierbaren te 

herdenken.  

Adri van der Wal komt op woensdag 17 november naar de Stal om tijdens de Breek in de Weekplus iets 

over de achtergronden en verschillende rituelen die bij het herdenken horen te vertellen. Vanaf 10.00 

uur is er koffie en om 10.30 uur begint het programma. Hartelijk welkom! 

Voor contact met onze stalmeesters: Adriaan Tieleman of Bob Otto, bel naar 0252-544688. 

Of mail info@stalopdekaag. Zie ook www.stalopdekaag.nl  

  

mailto:info@stalopdekaag.nl
http://www.stalopdekaag.nl/
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Vijftig jaar Dorpsraad, vijftig jaar Heen & Weer 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

Zoals wij in september reeds schreven, is het dit jaar 50 jaar geleden dat de Dorpsraad werd opgericht 

en het Heen & Weer voor het eerst verscheen. Waarbij de redactie, gewapend met pen en papier, 

typemachine en stencilapparaat begon met het berichtgeven over wat er in onze gemeenschap speelde. 

Soms letterlijk, want verslagen van de vele sportverenigingen die wij toen nog hadden, waren vaste 

kost. 

Vijftig jaar geleden 

Maar wat gebeurde er eigenlijk op nationaal en mondiaal niveau allemaal in 1971? Natuurlijk te veel om 

op te noemen, maar misschien leuk om een aantal hoogte- en dieptepunten te vermelden. Tot de 

laatste categorie behoort ongetwijfeld de militaire coup in Oeganda waarbij Idi Amin de macht greep. 

En de Belgen zullen vast niet blij zijn geweest met de invoering van de BTW. Egypte opende de 

Aswandam, Bangladesh riep de onafhankelijkheid uit en Apollo 14 werd gelanceerd.  

In Arnhem wordt de eerste abortuskliniek van Nederland geopend en Prins Bernhard neemt het eerste 

exemplaar van ‘Soldaat van Oranje’ in ontvangst; een verhaal dat anno nu dankzij film en musical nog 

steeds ongekend populair is. 

Bij een polio-epidemie in Staphorst vallen vijf doden en een aantal kinderen blijft blijvend invalide. Dat 

wij al decennia nauwelijks meer iets over deze ziekte horen in Nederland bewijst de kracht van het 

(kinder)vaccinatieprogramma. Muziekliefhebbers zijn blij, want het eerste nummer van OOR verschijnt 

– en Rusland zet een volgende stap in de ruimterace met de lancering van het ruimtestation Saljoet 1. 

De Flevohof wordt geopend – waarbij prompt het eerstvolgende schoolreisje van de St. 

Willibrordusschool hier naartoe ging! De Nederlandse coureur Gijs van Lennep wint samen met met 

Helmut Marko in een Porsche 917K de 24 Uur van Le Mans. 

Soldaat Rinus Wehrmann wordt veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens het weigeren van het 

dienstbevel zijn lange haren te laten knippen. Prompt een maand later wordt hij weer vrijgelaten omdat 

de vaste Kamercommissie voor Defensie het standpunt in neemt, dat Nederlandse militairen voortaan 

vrij moeten zijn in hun haardracht. De Utrechtse gemeenten Jutphaas en Vreeswijk worden 

samengevoegd tot de nieuwe gemeente Nieuwegein en schrijver Godfried Bomans arriveert op het 

onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Het bevalt hem slecht. Mogelijk zou 

een weekje Kaag of Faljeril hem beter zijn bevallen… 

Eddy Merckx wint de Tour de France en de Verenigde Staten brengen met Apollo 15 de eerste 

ruimtewagen op de maan. Diezelfde USA schaft in augustus de gouden standaard af, waardoor de 

koppeling van de waarde van de dollar aan goud wordt opgeheven. Bahrein en Qatar roepen de 

onafhankelijkheid uit en Congo wordt omgedoopt tot Zaïre. Een vulkaan op het Canarische eiland La 

Palma barst uit en doet dat in 2021 weer – enige relatie met het vijftigjarig bestaan van Dorpsraad en 

Heen & Weer berust op zuiver toeval. 

Met het ‘Don't make a wave committee’, dat protesteert tegen een kernproef op een eiland bij Alaska, 

wordt de kiem gelegd voor Greenpeace. Op 8 november vertrekt voor de laatste keer een 

passagiersschip van Rotterdam naar Amerika: de Nieuw-Amsterdan van de Holland-Amerika Lijn. Het 

verkeersvliegtuig heeft definitief gewonnen van het passagiersschip. Ook wordt de Haringvlietdam 

officieel in gebruik genomen. En hoewel er destijds in brede kring weinig waarde aan zal zijn gehecht, 

staat Intel met de introductie van de 4004, de eerste microchip voor computers, aan de basis van de 

digitale revolutie. In december wordt Artsen zonder Grenzen opgericht. 

Met de deels in Amsterdam opgenomen film ‘Diamonds are forever’, verschijnt de zevende James 

Bond-film. Ook van deze franchise verschijnt 50 jaar later met ‘No Time to Die’ de inmiddels 25e 007-

film. Godfried Bomans overlijdt en Puk van de Petteflet van Annie M.G. Schmidt komt uit en is direct 

een succes. 

En tot slot een hit uit 1971 die anno 2021 nog steeds uiterst populair is: ‘Bridge over troubled water’ 

van Simon & Garfunkel. Laten wij hopen dat dit duo, met alle pont-problemen en de enorme 

hoeveelheid bouwplannen op Kaag, niet als orakel kan worden beschouwd van wat het schrikbeeld is 

van alle eilandbewoners: een brug tussen Kaag en Buitenkaag. Dat is en blijft een ‘brug te ver’. 
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IJsvereniging Kagermeer (KGM)  

Opgericht in 1914, op dit moment bijna107 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 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 Jan Rodewijk. Hij 

regelt dan de toestemming van de Technische Commissie, noodzakelijk om deel te mogen aan een 

proefles. 

Bestuur Kagermeer vergaderde en roept belangstellenden op zich aan te melden voor het 

lidmaatschap, zo mogelijk inclusief een bestuursfunctie  

Op 20 oktober jl. heeft het bestuur van onze ijsvereniging vergaderd. Nicolai Honcoop moest wegens 

een spoedklus afzeggen zodat slechts drie van de vier bestuursleden aanwezig waren. Aad de Haas, 

Jan Rodewijk en ondergetekende. We namen na het vertrek van de penningmeester met zijn vieren de 

bestuurstaken over, en hebben diverse mensen benaderd voor een bestuursfunctie. Geconfronteerd 

met het vertrek van Jan Jaap Hoekstra, de penningmeester, hebben we een waarnemend 

penningmeester aangewezen. De financiële zaken moeten gedaan worden. Ruim voordat Covid-19 met 

alle beperkende maatregelen over ons kwam, hebben we de formele mutaties doorgevoerd met de 

Rabobank, onze huisbankier.  Daarna zijn alle bank bij- en afschrijvingen ingevoerd in een digitale 

boekhouding en zijn de overzichten van baten en lasten en de vermogenstoestand voor de 

kalenderjaren 2019 en 2020 opgesteld en in en door het bestuur goedgekeurd. Ze gaan nu naar leden 

van de kascommissie voor een nadere beschouwing én ter verkrijging van hun instemming zodat we 

onder die twee jaar een streep kunnen zetten en de stukken kunnen voorleggen aan de Algemene 

Ledenvergadering (ALV) voor akkoord. De vacature van penningmeester heeft prioriteit om te worden 

vervuld. We roepen dan ook een van de (aspirant)leden op zich te melden. We zien uit naar iemand die 

de digitale boekhouding van de vereniging kan en wil voortzetten. We hebben de knowhow in huis om 

je op weg te helpen. 

Verder ontberen we ook een voorzitter. Onze statuten schrijven voor dat we tenminste vijf 

bestuursleden hebben, maar we vinden unaniem dat zeven of acht bestuursleden meer zekerheid biedt 

om de club goed te kunnen besturen. Onze statuten bepalen ook dat de voorzitter in functie moet 

worden gekozen. Dat hopen we dus in de komende ALV te kunnen doen. Het zou fijn zijn als we 

daarvoor tijdig een gegadigde hebben gevonden. We hebben weliswaar een vice-voorzitter, maar we 

vinden dat een bestuur een echte voorzitter hoort te moet hebben. We zien dus uit naar degene die 

ons haar of zijn jawoord wil geven. Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld. 

We naderen Sinterklaas dus we hebben meer op ons verlanglijstje staan. In de eerste alinea doen we 

standaard een oproep aan jongeren om te kiezen voor de schaatssport. Die oproep geldt onverkort ook 

voor ouderen. Alle pluspunten van schaatsen gelden ook voor ouderen. De geschiedenis heeft laten 

zien dat winters soms in drie achtereenvolgende jaren voldoende veilig natuurijs opleveren voor 

meren- en molentochten. Vlak vóór mijn tijd in de veertiger jaren was er zo’n trio en ook de tachtiger 

jaren konden we van drie prachtige winters genieten. Er werden toen twee Friese Elfstedentochten 

verreden. Het zou zo maar kunnen dat we na de helaas wat korte ijswinter begin van dit jaar 

getrakteerd worden op de tweede van een volgend trio. Dan is het wel zo plezierig om ‘beslagen’ ten 

ijs te komen. Wij rijden op de Haarlemse Kunstijsbaan en in de Leidse IJshal, en als je voor vervoer 

samen die kant op gaat valt het met de kosten best mee. Het lidmaatschap bedraagt €5 voor 

individuelen en maar €7,50 voor een gezin. Ik adviseer die mogelijkheden te gebruiken … Ook zonder 

ijs nodigen we alle leden uit voor de traditionele ALV. 

http://www.ijsclubkagermeer.nl/
mailto:secr.kgm@kaag.nl
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Tijdens de vergadering kwam ook de Stichting Hollands Merendistrict (SHM) ter tafel. Binnen die 

stichting leveren wij een materiële en personele bijdrage, als er redelijk goed natuurijs komt. We zijn 

verantwoordelijk voor een deel van het parcours, dat we ook uitzetten. Met een twintigtal vrijwilligers 

zorgen we voor het afzetten van wakken, melden voor onbetrouwbaar ijs, het vegen van het parcours 

en het op of bij dat ijs stationeren van onze veiligheidsmiddelen.  Dat laatste deden we ook de jongste 

winter. Onze bergingsslee stond paraat bij de jachthaven van Piet Biemond en is ingezet om een 

slachtoffer van een valpartij van het ijs te halen. We steunen de HSM al een paar jaar ook financieel 

omdat ze wegens het ontbreken van tochten inkomsten ontbeert en we het voortbestaan van de 

stichting belangrijk vinden. De twee bestuursleden die ons vertegenwoordigen in de SHM actualiseren 

jaarlijks het draaiboek opdat de organisatie van tochten gladjes verloopt. Alles ten dienste van de 

veiligheid en het schaatsplezier van alle schaatsers van ons dubbeldorp en de wijde omgeving. Uw 

lidmaatschap en eventuele sponsorbijdrage is daarbij een plezierig steuntje in de rug. Even aanmelden 

dus … 

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

plassen niet veilig zijn, maar ook als ze dat wel zijn, gebruik maken van diverse landijsbanen in de 

regio. Ik noem o.a. die van de Warmondse IJs- en Skeelerclub, de Sassenheimse IJsclub, de Lissese 

IJsclub en erg dichtbij de mooie baan van de IJs- en Skeelerclub Lisserbroek.  U hoeft dan niet naar de 

kunstijsbanen. Trainingen worden dan ook op de landijsbaan gehouden. Op de uren dat de ijsbaan is 

geopend voor recreanten kan er op eigen gelegenheid worden geschaatst. 

Wij wensen allen de komende winter veel en veilig schaatsplezier.  

Met vriendelijke groet, namens bestuur en trainers, Aad Onderwater, secr 

 

 

Recept: Hoera, het is herfst… 

Door: Jan Scheepens 

Hoera, het is herfst en ook in de keuken en vervolgens op tafel. Tijd voor wildgebraad, paddenstoelen, 

stamppotten van allerlei soorten kool of een lekkere gevulde soep. De eerste verse zuurkool uit het vat 

ligt weer bij de groenteman (of thuisgemaakte natuurlijk). Niet alleen lekker als stamppot maar ook als 

basis voor soep. 

Romige zuurkoolsoep  

 40gram boter 

 50 gram bloem 

 1 liter kippenbouillon 

 beetje karwijzaad 

 room 

 150 gram zuurkool (gaar)  

 

De zuurkool op de u gebruikelijke wijze gaar maken. Dat kan bijvoorbeeld door heel langzaam stoven 

met een scheut frisse witte wijn en een klontje goede boter. 

Maak van de boter en de bloem een roux. De roux koud laten worden. Dan beetje bij beetje de hete 

bouillon toevoegen. Steeds goed glad roeren.  

Snij de zuurkool klein en voeg samen met beetje kookvocht toe aan de soep. Karwijzaad erbij en half 

uurtje op een plaatje laten trekken. 

Breng op smaak met wat zout en kippenbouillonblokje. Voeg flinke scheut room toe.  

Lepeltje geslagen room op de soep kan ook nog. 

Spiesje erbij?? 

Plakje katenspek plat neerleggen, daarop een plukje zuurkool. Oprollen, prikkertje erdoor. Op laatste 

moment de rolletjes spek/zuurkool opbakken. Dikke bruine boterham erbij en smullen maar. 

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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Kaagfit 

Door: Marleen Bakker 

 

Filmmiddag 

Op dinsdag 9 november vertonen we de film ‘Un amour a taire’ (a love to hide). 

PARIJS 1942. De joodse Sarah probeert uit handen te blijven van de nazi’s, nadat haar hele familie 

onder haar eigen ogen op brute wijze door de Gestapo is vermoord. Ze zoekt hulp bij Jean, een oude 

jeugdliefde, die een onderduikadres regelt bij Philippe, een vriend van hem die in het verzet zit. 

Philippe weet een vals paspoort voor Sarah te regelen, waardoor ze in de stomerij van Jeans familie kan 

werken. Sarah leert Jeans broer Jacques kennen, die duidelijk een oogje op haar heeft. Hoewel Jacques 

op de hoogte is van Sarah’s identiteit en die stilhoudt, wantrouwt Sarah hem toch. 

Sarah, nog steeds heimelijk verliefd op Jean, komt er achter dat Jean en Philippe meer dan alleen 

vrienden zijn. Aanvankelijk teleurgesteld ontstaat er een diepe vriendschap met hem. Dit tot ziekelijke 

jaloezie van Jacques. Hij besluit zijn broer een hak te zetten die fatale consequenties heeft. 

Voorafgaand aan deze film gebruiken we gezamenlijk een lunch verzorgt 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,-- 

De open tafel op de laatste vrijdag van de maand is op vrijdag 26 november in Hotel Orion. 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 27 november om 13.00u.  

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

Omdat het bloemschikken al in het begin van december is, graag eind november doorgeven wanneer je 

mee wilt doen: 8 december in de Ontmoeting, aanvang 14.00u.  

Opgeven bij Marleen: marleen.metzlar@hotmail.com of via whatsapp 06-17672058 

De activiteiten op een rijtje: 

• 9 november: lunch en filmmiddag in de Ontmoeting vanaf 12.00u  

• 26 november: open tafel in hotel Orion, ontvangst vanaf 17.30u 

• 27 november: bridgedrive in de Ontmoeting aanvang 13.00uur 

• 8 december: kerst bloemschikken 

 

Wij zijn wegens uitbreiding per direct op zoek naar een: 

 

• Zelfstandig Timmerman Klassieke Jachten, met 
afgeronde beroepsopleiding (VMBO interieur-
/botenbouw) en aantoonbare ervaring, die van hout  
“goud” kan maken: kwaliteitsbewust en nauwkeurig. 

• Allround Watersportmedewerker die ons assisteert 
bij het klaarmaken van de boten voor aflevering aan 
de klant (poetsen, antifouling etc.) 

 

 

 

Boesch Nederland B.V 

Julianalaan 55 

2159 LD  Kaag 

06-27448343 W.J. Moret 

info@boesch-riva.nl 

www.boesch-riva.nl 
 

mailto:Rob.Enthoven@kpnmail.nl
mailto:marleen.metzlar@hotmail.com
mailto:info@boesch-riva.nl
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WIJ Presenteert 

Door: Alice Bakker 

WIJ Presenteert: bijzondere voorstellingen, tentoonstellingen, (straattheater)festivals en andere 

optredens. Al meer dan dertig jaar verwondering en blije gezichten. Meer dan dertig jaar kunst en 

cultuur voor alle leeftijden, dicht bij huis. We maken jullie graag attent op het theaterprogramma voor 

november 2021.  

Let op: is een voorstelling uitverkocht? Twee weken van tevoren komen wellicht weer kaarten 

beschikbaar als de dan geldende maatregelen het toelaten. Houd www.wijpresenteert.nl in de gaten. 

DE PIRATEN VAN KAMER 16 

Zaterdag 6 november – 15.00 uur 

Kindervoorstelling 4+ - €8 

Alkeburcht - Noordhoek 19 - Roelofarendsveen 

Er zit een piratenfamilie in hotel Zeezucht! Piraten in een 5-sterren hotel? Voor Pep is het één grote 

ontdekkingstocht. Hij heeft nog nooit een eigen kamer gehad of met mes en vork gegeten. Lisa, de 

dochter van de hoteleigenaar, valt ook van de ene verbazing in de andere. Het altijd keurige hotel staat 

door de piraten volledig op zijn kop. Opeens wordt er gedanst in de lobby en door de gangen klinken 

zeemansliederen. Hotelgasten zijn het er niet mee eens: alles moet precies zo blijven zoals het was. 

Piraten horen hier niet!  

PYTHIA WINIA OPLOSKOFFIE 

Zondag 7 november - 14.30 uur 

Solovoorstelling - €7,50 

Alkeburcht - Noordhoek 19 - Roelofarendsveen 

Een aangrijpende en uiterst herkenbare voorstelling over dementie en wat dit doet met de directe 

omgeving van iemand met dementie. Het publiek krijgt geen onverdund leed, maar een voorstelling 

met humor. Recht uit het hart en respectvol slaat ‘ervaringsdeskundige’ Pythia heersende taboes over 

en benoemt ze wat soms zo pijnlijk is. Oploskoffie heeft autobiografische elementen aangevuld met 

‘geleende’ ervaringen. Geschikt voor iedereen, immers, we krijgen allemaal te maken met dementie. 

i.s.m. Dementievriendelijk Kaag en Braassem 

WIM DANIËLS KOKEN MET TAAL 

Zaterdag 13 november - 20.30 uur 

Cabaret - €15 

NN (voorheen Alkeburcht) - Noordhoek 19 - Roelofarendsveen 

Letters, woorden, zinnen, leestekens, ze zijn als de ingrediënten voor het bereiden van een maaltijd. In 

dit geval is Wim Daniëls, taalexpert en graag geziene gast in talkshows, de kok, de taalkok, die in zijn 

voorstelling Koken met taal laat zien wat er allemaal voor lekkers gemaakt kan worden met taal. Hij 

schotelt de verrukkelijkste taalgerechten voor, niet alleen voor fijnproevers, maar voor iedereen. En zijn 

programma ligt nooit zwaar op de maag. Een avond genieten van wat de taal te bieden heeft. 

JAVIER GUZMAN 2021 IN VERTWIJFELING VERBLEVEN 

Zaterdag 27 november - 20.30 uur 

Cabaret - €18 

HAL60 - Pasteurweg 60 - Roelofarendsveen 

OUDEJAARSCONFERENCE  

Een memorabel jaar dat besproken moet worden. Het is tijd voor de wervelende, verfrissende vierde 

oudejaarsconference van Javier. Hij is scherp van tong, absoluut niet kritisch en is nooit politiek 

incorrect. Guzman beschrijft een prachtige wereld met zo nu en dan misverstanden. Javier neemt het 

jaar met je door, zoals alleen hij dat kan. Hij bijt zichzelf vast in het nieuws. Belangrijk of onbelangrijk, 

het maakt niet uit, humor komt aan het licht. Dat belooft een avondje onbelemmerd lachen. 

  

http://www.wijpresenteert.nl/
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Nieuws vanuit de St. Willibrordus  

Door: Erna van Steen 

Voor de vakantie hebben we ons eerste thema afgerond. Wat hebben we veel geleerd over de 

werelddelen Afrika en Azië! Natuurlijk hebben we niet alleen uit de boeken geleerd, maar ook hebben 

we geknutseld over het thema. De kinderen hebben bijvoorbeeld een Afrikaans masker gemaakt, maar 

ook is er een groepswerk gemaakt van een Chinese draak.  

Tijdens de Kinderboekenweek hebben we met elkaar nagedacht over het thema ‘Worden wat je wil’. 

Naast het dromen over later hebben de kinderen een boekenkring gehouden. Hierbij heeft ieder kind 

kort wat over de inhoud van een boek verteld, maar ook wat over de schrijver en illustrator. We hebben 

een boekenmarkt gehouden, waarbij ieder kind een boek mee naar school mocht nemen en dit mocht 

ruilen voor een ander boek, dat ze thuis weer lekker kunnen lezen. We hebben de Kinderboekenweek 

afgesloten met een Voorleesfeest. Van iedere groep mocht één leerling een stuk uit een boek 

voorlezen. Wat knap dat ze dat al voor alle kinderen van de school durven te doen! We vonden het ook 

heel gezellig dat er ouders bij aanwezig konden zijn! 

Leesbevordering en leesplezier staat dit jaar hoog op ons lijstje. We zijn dan ook gestart met een 

leescircuit, waarbij de kinderen drie keer in de week samen aan de slag gaan met verschillende 

leesopdrachten, die aansluiten bij het thema waar we over aan het werk zijn.  

Na de vakantie starten we met een nieuw thema ‘het geloof’. We leren van alles over het Christendom, 

het Jodendom, de Islam, het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Natuurlijk staan we in deze periode ook 

extra stil bij Sint-Maarten, Sinterklaas en Kerstmis. U hoort hier meer over in de volgende Heen en 

Weer.  

 

 

Schippertjes 

Bril gevonden 

Op de camping is rondom 12 oktober een 

bril gevonden. Zou deze van jou kunnen 

zijn? Bel naar Yolande Stotijn, 0252545753 

 

Aangeboden planten-/groentenkas 

T.e.a.b. 

15m2, opendraaiende dakramen 

T. Verbaas. 06-23506147 

 

Gratis af te halen 

kinderbox, blank gelakt, compleet 

z.g.a.n.baby stoeltje  

Info: Peter Bloemsma 

Nassaulaan 18, Kaag 

Telefoon: 0252-544440 

  

 

• 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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Wie herkent deze mevrouw? 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

Een ongesigneerd schilderijtje in een kringloopwinkel trok direct de aandacht: dat water, dat riet, die 

bomen – het kon niet anders of dit moest ergens op de Kaag zijn. Het doek was voorzien van een 

mooie, oude, vergulde lijst, met aan de achterzijde een wat mottig kartonnetje. Dat moest maar 

worden vervangen. Groot was de verbazing toen achter het karton de hieronder getoonde foto 

tevoorschijn kwam. Maar eerst ging de aandacht naar de korte, in mooi vooroorlogs handschrift 

geschreven tekst op de achterzijde van het doek: ‘Aan de Baerssenkom’. Dus inderdaad: een schilderij 

van de Kagerplassen, want de Baarzenkom ligt bij de Kaagsocieteit. 

Maar van wie is dit statige portret? Een foto waarvan wij denken dat deze rond 1900 moet zijn 

gemaakt. Is het een boerin van een van de boerderijen in de buurt van de Kaagsoos? De Eenzaamheid, 

misschien? Is het een relatie van de schilder of mischien de schilderes zelf? Of misschien een oma, 

moeder of oudtante die het schilderij aan de laatste eigenaar heeft gegeven of nagelaten? Of was het 

gewoon een overgebleven foto bij de lijstenmaker die als vulling is gebruikt zodat het olieverfdoek 

strak in de lijst zou zitten? 

Eerste navragen hebben niets opgeleverd. Dus vandaar onze oproep: wie weet wie deze mevrouw is? 

Want wij zouden het leuk vinden dat deze foto bij de juiste familie terechtkomt. Tips kunt u sturen 

naar heenenweerkaag@hotmail.com 

 

  

mailto:heenenweerkaag@hotmail.com
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Familiebericht 

 

Bericht van overlijden Nel van Schie-Heemskerk 

 

7 januari 1931         27 september 2021 

 

Op vrijdag 1 oktober hebben we in H. Joannes de Evangelist afscheid genomen van mijn lieve vrouw, 

onze moeder, oma en overgrootmoeder Nel van Schie-Heemskerk. 

Nel is geboren in Roelofarendsveen, in de oorlog verhuisd naar Warmond en samen hebben we 63 jaar 

in Buitenkaag gewoond. Na vele gezonde en actieve jaren, heeft Nel het laatste jaar vanwege dementie 

in de Bernardus gewoond, waar ze rustig van ons is heengegaan.  

We kijken terug op een mooi afscheid. Graag willen we iedereen bedanken voor de aanwezigheid en de 

vele andere blijken van medeleven die we mochten ontvangen. Het was overweldigend! 

 

Frans van Schie 

Peter & Marja 

Jos 

Annelies & Cees 

Conny & Cock 

Theo & Jacqueline 

Frank en Erika 
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Algemene informatie 

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

Politie kantoornummer 0900 8844 

Spoedeisende hulp huisartsen 's avonds en in het weekend 

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

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

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

Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA  VOORHOUT 

0252-240212 

Nieuw-Vennep en Abbenes: Huisartsenpost in Spaarne Ziekenhuis 

Spaarnepoort 1, 2134 TM  HOOFDDORP 

023 - 8908700 

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

locatie Leiderdorp, Simon Smitweg 1, LEIDERDORP 

0900 - 5138039 

Apotheek 

Duin- en Bollenstreek Apotheek Sassenheim, Hoofdstraat 190, Sassenheim 

Voor spoedgevallen altijd iemand bereikbaar 

Apotheek Sassembourg, Jan van Brabantweg 51, Sassenheim 

 

0252 – 210169 

0252 - 228777 

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

Apotheek Getsewoud, Händelplein 23, NIEUW VENNEP 

0252 – 672971 

088 - 8866444 

Kaag en Braassem Apotheek de Nachtwacht, Leiden 

Apotheek Alkemade, Roelofarendsveen 

071 – 5665019 

071 – 3319100 

Ziekenhuis 

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

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

071 – 5178178 

071 – 5269111 

Leiderdorp 24-uurs ziekenhuisdienst voor ongevallen 

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp 

071 – 5828282 

Overige nummers en informatie  

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

Email: info@st-willibrordusschool.nl 

Website: www.st-willibrordusschool.nl 

0252 - 544308 

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

 Dierenambulance Noordholland-zuid, kantoor 023 - 5491400 

Klachtennummers Stichting Geluidshinder Schiphol, klachtennummer 020 – 6015555 

 Gemeente Kaag en Braassem, klachtennummer 071 - 3327272 

 Rayonbeheer gemeente Haarlemmermeer 0900 - 1852 

Taxibedrijven A-Tax de Vries BV 0252 - 519000 

 Regiorijders 0900 - 9343 

 Ov-taxi Leidse Regio 0900 – 2022368 

AML Flex – Openbaar 

vervoer op afspraak 

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

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

Ma t/m vr: tussen 6.30 – 20.30 uur 

Za/zo en feestdagen: 7.30 – 20.30 uur 

Buurtbus 

 

www.arriva.nl 

 

 

Van Buitenkaag, Kaagpont, naar Lisse 

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

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

Van Buitenkaag, Kaagpont, naar Roelofarendsveen 

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

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

 

mailto:info@st-willibrordusschool.nl


◉Nassaulaan 2
      (carport)

Emmalaan 12◉

◉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)




