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Van uw redactie 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

Vijftig jaar geleden begon het decembernummer van het Heen & Weer, nummer drie van de eerste 

jaargang, met een voorwoord van de toenmalige burgemeester van Alkemade, P.M.F. Smolders. Daarin 

roemde hij zowel de Dorpsraad, een van de eerste in de gemeente, en het Heen & Weer als 

communicatiemiddel voor inwoners van Kaag en Buitenkaag. Want, met de ligging op de grens van 

twee provincies en aan de uiterste grens van twee grote gemeentes, was de communicatie tussen 

bestuur en bewoners niet altijd gemakkelijk. Hij zag de dorpsraad en het Heen & Weer als een middel 

om inwoners en gemeentebesturen nader tot elkaar te brengen en dat hiervan “een zegenrijke werking 

uit zou gaan”. Tot slot memoreerde hij kort dat de Kaag het tijdelijk zonder ‘Kompas’ moest doen. Dát 

was namelijk het grote nieuws: de grote, uitslaande brand die het Kompas op 6 november in de as had 

gelegd. Ondanks het nachtelijke uur, de brand werd om 4.00 uur ontdekt, was de Kaagse brandweer 

10 minuten later al ter plaatse! Met de toenmalige, kleine Kaagse brandweerauto kon men weinig 

uitrichten tegen de vlammenzee, maar de brandweerlieden haalden stoute stukjes uit door 

bijvoorbeeld, ondanks de grote hitte en persoonlijk gevaar, de enorme gasflessen van de keuken los te 

koppelen en weg te slepen. Een half uur later was de brandweer uit Roelofarendsveen ter plaatse met 

een brandweerwagen en extra compressorspuit. Gelukkig was net de grote pont weer in de vaart, want 

het was maar de vraag geweest of met de toenmalige kleine reservepont de extra brandweerauto’s wel 

op de Kaag hadden kunnen komen. Dan was er mogelijk veel meer afgebrand dan alleen het Kompas. 

Eigenaar Ben Ruis was lovend over de brandweer. Vervolgens nam hij de herbouw vlot ter hand, want 

op 20 december al ging de eerste paal van het nieuwe Kompas de grond in, geslagen door het duo Lou 

Geels en Joop Doderer, beter bekend als ‘Bromsnor’ en ‘Swiebertje’ uit de populaire TV-serie. 

In het januari-nummer werd door enkele kinderen teruggekeken op een geslaagd Sint-Nicolaasfeest in 

de Jeugdherberg (nu Orion). Na aankomst van de stoomboot bij de Bontekoe – aanleggen bij het 

Kompas was dit keer natuurlijk onmogelijk – trok de Sint, begeleid door de luid zingende Kaagse 

kinderschaar, naar de herberg. Daar stond de warme chocolademelk al klaar en zorgde de druk 

strooiende Pieten voor het bijbehorende snoepgoed. Als speciale tractatie had de Sint kindercircus 

Atleta uit Warmond meegebracht; een voorstelling die in goede aarde viel. 

 

Als je terugkijkt, is er natuurlijk veel veranderd in de afgelopen vijftig jaar. Maar gelukkig is ook veel 

behouden gebleven. Er wordt nog steeds een Sinterklaasfeest georganiseerd, er zijn nog steeds allerlei 

activiteiten en er is nog steeds een sterke gemeenschapszin. Wij wensen u een goede feestmaand en 

hopen dat over vijftig jaar de bewoners van onze beide dorpen nog steeds kunnen genieten van de 

sterke kwaliteiten van onze gemeenschap.   
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Van de dorpsraad 

E: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 

W: www.kaag-buitenkaag.nl 

Facebook: www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0 

Door: Renée Smit, voorzitter 

 

Beste dorpsgenoten van de Buitenkaag en Kaag,  

En voor je het weet is er weer een jaar voorbij!! We gaan richting Sinterklaas, Kerstmis, de kortste en 

donkerste dag van het jaar en de laatste dag van het jaar. Binnenkort zullen de karakteristieke 

kerstbomen weer op de Kaag en de Buitenkaag staan en zullen de donkere avonden opgelicht worden 

met de vele mooie versieringen die de bewoners van de Kaag en de Buitenkaag ieder jaar weer in en 

om het huis aanbrengen. Ik vind dat zelf altijd heel leuk om naar te kijken. 

Op 31 oktober jl. hebben we afscheid genomen van burgemeester Marina van der Velde-Menting. Dat 

was een gezellige middag. Een verslag van dit afscheid leest u hieronder. Op 1 november jl., een dag 

later, presenteerde de Stichting Promotie Kaag de Kaagwijn, een witte en een rode wijn. Deze wijnen 

zijn voorzien van een etiket met daarop een schilderij van Marinus Heijnes, een bekende schilder die 

op de Kaag woonde en schilderde. Een hele mooie promotie van de Kaag en twee wijnen om aan te 

bevelen.  

Op 12, 13 en 14 november zijn een aantal bewoners van de Kaag, misschien ook wel van de 

Buitenkaag, actief geweest op de beurs “Huis en Energie”. Verderop in de Heen en Weer kunt u een 

verslag hiervan lezen van Marleen Metzlar. De energietransitie zal voor ons allemaal belangrijk worden 

of zijn. In het nieuwe jaar zullen wij – vanuit de Dorpsraad – meer aandacht aan besteden. Een van de 

eerste dingen die wij zullen doen is een informatiebijeenkomst over dit onderwerp organiseren in 

samenwerking met de gemeente.  

De informatiebijeenkomst over de Leidsemeerstraat 6 zal plaatsvinden op 9 december a.s. In 

tegenstelling tot eerdere berichten zal deze bijeenkomst niet in de Ontmoeting plaatsvinden maar 

digitaal georganiseerd worden. Dit in verband met de geldende Covid-19 maatregelen. Er zal een flyer 

verspreid worden in de Buitenkaag met informatie over de bijeenkomst en details voor aanmelding. De 

informatiebijeenkomst vindt plaats op 9 december van 16:00 uur tot 19:00 uur, waarbij op drie 

momenten het plan wordt gepresenteerd, te weten om 16:00 uur, op 17:00 uur en om 18:45 uur.  

Wij ontvingen een bericht van wethouder Peters van Kaag en Braassem over de aanpassingen van het 

wegdek van de Julianalaan. Vanuit de SPK is een verzoek dan wel een herinnering gekomen dat 

vertegenwoordigers van het dorp een weg met klinkertjes prefereren boven het huidige asfalt. De 

wethouder heeft laten weten dat zij de gemeenteraad gevraagd heeft om budget voor asfalt- reparaties 

en asfaltverbeteringen. Er is niet gevraagd om een volledige reconstructie van de weg. Daarentegen 

heeft de wethouder wel aangegeven het verzoek tot een reconstructie met klinkers met de projectleider 

te willen bespreken.  

Ter informatie laten wij u weten dat het concept Klimaatbeleid van de Haarlemmermeer, onderdeel van 

de plannen voor een klimaatbestendige Haarlemmermeer 2050 gereed is. Zie voor meer informatie: 

Een klimaatbestendig Haarlemmermeer is pure noodzaak | Gemeente Haarlemmermeer 

(haarlemmermeergemeente.nl) 

Lustrum Dorpsraad - Prijsvraag 

Volgend jaar bestaat de Dorpsraad 50 jaar! Een bijzondere leeftijd voor een bijzonder platform. 

Natuurlijk zullen we uitgebreid stilstaan bij dit lustrum. Wij doen dat graag met de bewoners van de 

Kaag en de Buitenkaag. In het eerste nummer van januari komen wij hier uitgebreider op terug.  

Maar omdat de kerstvakantie dichterbij komt en iedereen dan hopelijk wat meer tijd heeft, willen wij u 

vast betrekken bij ons plan. Om het lustrum te vieren, willen wij een aantal evenementen organiseren. 

Dat kan van alles zijn, groot, klein, voor jong en/of oud, cultureel of sportief. Onze vraag aan u: Wie 

heeft er een goed idee voor een evenement en wil dat helpen organiseren. Het thema is verbinden. Het 

zou leuk zijn als het evenement verbindt, jong met oud, Buitenkaag met Kaag, bedrijven met 

Secretariaat:  

Nick Surber 

Huigsloterdijk 359  

 

mailto:dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl
http://www.kaag-buitenkaag.nl/
http://www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/een-klimaatbestendig-haarlemmermeer-pure-noodzaak
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/een-klimaatbestendig-haarlemmermeer-pure-noodzaak
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bewoners. Eigenlijk kan alles. De Dorpsraad stelt budget ter beschikking voor de evenementen. Ieder 

lid van de Dorpsraad verbindt zich aan een evenement dus er is ruimte voor 6 evenementen. De beste 

ideeën zullen ten uitvoer worden gebracht. Heb je een idee, laat het ons weten ….. Zie hieronder hoe je 

ons kunt bereiken.  

Afscheid burgemeester Marina van der Velde-Menting 

 
 

Op 31 oktober hebben wij afscheid genomen van Marina van der Velde, die 12 jaar burgemeester was 

van de gemeente Kaag en Braassem. De burgemeester heeft tijdens het laatste weekend van oktober 

met een boot een tocht gemaakt langs alle dorpen binnen de gemeente. Op de Kaag werd zij 

opgewacht door een aantal bewoners, die ondanks de regen klaar stonden om haar voor een laatste 

keer formeel welkom te heten op de Kaag. Marina van der Velde werd toegezongen door Annemarie 

van Gerven en de zangclub van de Kaag. Namens de SPK en de Dorpsraad hebben wij een 

afscheidscadeau overhandigd. Tijdens de borrel, georganiseerd door de SPK en de Dorpsraad, was er 

de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van mevrouw Van der Velde. Er waren in totaal 

ongeveer 50 dorpsgenoten bij Benjamin. De burgemeester heeft ons laten weten met veel plezier terug 

te kijken op haar afscheid op de Kaag. En daarbij hadden wij een uitermate gezellige borrel met elkaar. 

Wij willen iedereen die gekomen is om afscheid te nemen hartelijk bedanken. We sluiten wat leuke 

foto’s en het persoonlijk bedankje van de burgemeester bij in deze Heen en Weer.  
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Voor de borrel hebben we niet alleen de bewoners van de Kaag uitgenodigd maar expliciet ook 

vertegenwoordigers van besturen van alle verenigingen en comités van de Kaag en Buitenkaag. Er 

waren vertegenwoordigers van de Bridgeclub, de Drakenboot, de Kaagse Tennisvereniging (KTC), het 

Oranje Comité, de Robben (ijszeilen), de Schaatsvereniging, de Stichting Kaagervaring, de Stichting 

Cultureel Centrum Kaag (SCCK), Schippertjesdag en de Toneelvereniging Wie Wil die Kan. Het was 

ontzettend leuk om alle vrijwilligers van de diverse Stichtingen en besturen bij elkaar te zien. De Kaag 

en Buitenkaag kunnen trots zijn op zoveel actieve verenigingen. Wat ons betreft voor herhaling 

vatbaar.  

Tijdens de borrel hebben wij de plannen van de Dorpsraad voor het lustrum van de Dorpsraad bekend 

gemaakt. Zie hieronder voor meer informatie.  

Zie hieronder het bericht dat wij op 31 Oktober ontvangen hebben. 

Beste Rinus, Joan, Arjen en Marleen, 

  

Wat een bijzondere en prachtige dag hebben wij vandaag beleefd met elkaar. Een bezoek aan het 

eerste deel van de kernen van Kaag en Braassem in het kader van mijn afscheid. 

  

Vanochtend zijn we begonnen in Nieuwe Wetering, we werden onthaald door Muziekvereniging Door 

Gunst Verkregen en hebben daarna genoten van de gezelligheid en de mensen bij Restaurant Tussen 

Kaag en Braassem. 

  

Daarna zijn we naar Oud Ade gevaren waar twee flyboarders op ons aan het wachten waren en 

boven ons zweefden. Er werden heel wat bijzondere stunts uitgehaald en ik kreeg op een heel 

spectaculaire manier een boeket bloemen aangeboden. 

Na deze show konden we even genieten van koffie met appeltaart in het clubgebouw van de 

Jachthaven. 

  

Vervolgens door naar Rijpwetering waar een groep met danseressen van ROAC een prachtig 

optreden heeft laten zien en de mannen van Hebbes leuke en vrolijke liedjes hebben gespeeld 

ondanks de regen. Daarna konden we even opwarmen bij De Vergulde Vos. 

  

In Kaag werd ik toegezongen door de aanwezigen in Restaurant Bij Benjamin met een zelfgemaakt 

lied en hebben we veel leuke mensen gesproken en kunnen borrelen met elkaar. 

  

Kortom een veelzijdige en bijzonder mooie dag voor mij en Geert. Het was een warm onthaal waar 

wij met veel plezier op terug kunnen kijken. 

Ik ben er als burgemeester zeer trots op dat jullie dit voor ons gedaan hebben in ons mooie Kaag en 

Braassem.  

 

Bedankt voor jullie organisatie en gastvrijheid, wij kijken er met heel veel plezier op terug. 

Marina en Geert van der Velde 

 

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.   

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

Onderhoudsmomenten  

De in bedrijf zijnde veerpont (Kaag 2) zal op donderdag 11 december 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 as. 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. 

De Pontraad in gesprek met André de Reus van Blue Amigo 

 
 

Op donderdag 25 november gingen Jan van Liempt en 

Eric Bertu in gesprek met Jan de Reus, field manager van Blue Amigo. Namens de Pontraad en op 

verzoek van André zelf doen wij verslag van dit gesprek zodat lezers van de Heen en Weer ook weten 

wie Jan de Reus is en wat hij doet voor de pont en de veermannen. Tevens geeft Jan in het gesprek een 

update van belangrijke onderwerpen rondom de pont.  

Jan van Liempt heet André de Reus van harte welkom als fieldmanager van Blue Amigo en 

verantwoordelijke voor de pont van de Kaag. Hij vraag aan André of hij zichzelf wil introduceren. André 

vertelt dat hij nautisch is opgevoed. Hij is kind van binnenvaartschippers en is groot geworden op het 

water. Zijn ouders gaan naar de wal op het moment dat Jan naar school moet. André gaat naar het 

Koninklijk onderwijs voor de scheepvaart, een onderdeel van de Zeevaartschool. Na zijn school gaat hij 

varen op de binnenvaart. Hij haalt al zijn schipperspapieren. Op het moment dat hij verkering krijgt, 

kiest hij ook voor de wal. Hij krijgt de unieke kans om voor het Rotterdams Havenbedrijf te gaan 

werken. Daar werkt hij 25 jaar. Maar na 2 jaren trekt het varen weer en gaat André in het familiebedrijf 

werken, wederom als schipper op de Binnenvaart. Tijdens de Corona tijd deed zich de gelegenheid 

voor om voor Blue Amigo te gaan werken.  

André woont met zijn echtgenote in Streefkerk, een dorp in een heel landelijk natuurgebied bij 

Rotterdam. Hij is een natuurmens en houd van water en dus is hij heel erg op zijn plek op de Kaag. 

André vertelt dat hij heel trots is dat hij de verantwoordelijkheid over de pontveer Kaag – Buitenkaag 

heeft gekregen. De Kaag is een unieke plek en het pontveer is ook in vele opzichten bijzonder.  

In antwoord op de vraag van Eric Bertu wat een Fieldmanager doet, legt André uit dat hij 

verantwoordelijk is voor de dienstverlening, de mens, het materiaal en de communicatie. Samen met 

een collega Fieldmanager is hij verantwoordelijk voor 14 ponten van Blue Amigo. 

André gebruikt het woord communicatie heel regelmatig. Communicatie is de kracht van alles, stelt hij. 

Daarom vindt hij het ook belangrijk om met vertegenwoordigers van de pontraad te praten. Ook met 

de veermannen praat hij regelmatig. Luisteren en openheid vindt hij heel belangrijk. Het nautische 

wereldje is bijzonder. Ik probeer dezelfde taal te spreken. Hij vertelt dat hij altijd zal proberen 

problemen of issues te bespreken, positief te zijn en oplossingen aan te dragen. Als je eenmaal een 

gesprek hebt gehad met André dan merk je ook dat hij heel oprecht is in alles wat hij zegt.  

André de Reus 

Beroep: Fieldmanager Blue Amigo 

Leeftijd:52 jaar 

Opleiding: Koninklijk Onderwijs voor de 

Scheepvaart 

Ervaring: Schipper Binnenvaart 

Rotterdams Havenbedrijf, o.a. Afdeling 

gevaarlijke stoffen 

Schipper en Kwaliteitsmanager bij 

Familiebedrijf in de binnenvaart 

Blue Amigo 

mailto:pontraad@kaag-buitenkaag.nl
mailto:pontraad@kaag-buitenkaag.nl
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André vraagt hoe lang de Pontraad al bestaat. Jan van Liempt legt uit dat de Pontraad bij elkaar 

gekomen is bij de overdracht van de exploitatie van de veerpont in 2018. Het goed functioneren van de 

pont bepaalt voor de bewoners in grote mate de kwaliteit van de leefomgeving. Snel even een 

boodschap kunnen doen, op tijd kunnen komen bij afspraken, op je werk, een arts, etc. etc. Voor alle 

bewoners van de Kaag is het belangrijk dat de pont veilig en betrouwbaar is en dat wachttijden niet te 

veel oplopen. Om die reden heeft de Pontraad bij de overdracht van de firma Hoogenboom naar Blue 

Amigo intensief overleg gehad met de gemeente over de belangen en de verwachtingen van de 

bewoners. De pontraad had eigenlijk gedacht zichzelf op te heffen op het moment dat alles soepel 

loopt maar dat punt hebben we nog niet bereikt, helaas. 

Jan vraagt André of er iets gedaan kan worden aan de snelheid van de pont. Soms duurt een heen- en 

weer vaart te lang. De betalingen zijn traag omdat mensen niet snappen dat ze zelf naar de veerman 

moeten om te betalen, de pinautomaat is veel te langzaam, soms wordt er op een fietser gewacht die 

in de verte aankomt en wat nergens voor nodig is. André geeft aan dat hij het er helemaal eens is. Hij 

legt uit dat sommige dingen makkelijk zijn om te veranderen en dat sommige dingen moeilijk zijn en 

tijd nodig hebben. Bijvoorbeeld: we varen 24/7 per dag dus nee! We hoeven niet op een fietser of auto 

te wachten, die kan de volgende vaart mee. Bij een pont in de Biesbosch wordt geëxperimenteerd met 

een nieuwe dataverbinding zodat de betalingen sneller gaan. Dat werkt goed. We zijn nu nog in ‘pilot’ 

fase maar zodra het daar werkt, zullen we dit systeem ook voor de Kaag gaan gebruiken.  

Dingen die lastiger zijn en waar we over nadenken: een kaartjesautomaat op het vasteland zodat 

fietsers en voetgangers zelf al een kaartje kunnen kopen, betalingen niet op het vasteland doen maar 

aan de eilandkant, bij drukte iemand op de kade alvast de betalingen laten doen. We krijgen veel goede 

ideeën, ook van bewoners maar niet elk idee is meteen goed uitvoerbaar.  

André is nu met het team van veermannen in gesprek over een aantal zaken. Roken op de pont, in het 

veerhuis en in de stuurhut doen we niet meer. Roken moet een uitzondering zijn en als we het doen, 

dan buiten. Alle veermannen hebben een ‘hospitality’ training gehad. Daar gaan we nu mee aan het 

werk. De veerman kan gezien worden als de gastheer of gastvrouw van het eiland. Dus daar willen we 

naartoe.  

Wat André van de slagbomen vindt, vraagt Eric. De slagbomen zijn o.a. geplaatst omdat er veel schades 

op de pont waren. Mensen reden te snel de pont op en ze reden er te snel weer af. De pontraad geeft 

aan dat er nu nog steeds schades voorkomen, nu alleen andere schades omdat mensen minder ruimte 

hebben om de pont op te draaien. En de capaciteit van de pont gaat naar beneden omdat brede auto’s, 

bussen of auto’s met trailers niet meer naast elkaar kunnen staan. André legt uit dat de problematiek 

bekend is. Blue Amigo heeft gekeken of de slagbomen op een andere manier op de pont geplaatst 

kunnen worden maar dat blijkt niet het geval. Ook Kaag-1 zal worden uitgerust met slagbomen. Wat 

we wel gaan doen, is een proces schrijven om ervoor te zorgen dat alle veermannen de slagbomen op 

dezelfde manier gaan gebruiken in combinatie met de stoplichten. Nu is het zo dat iedereen de 

slagbomen nog op zijn eigen wijze hanteert wat soms leidt tot tegenstrijdige situaties.  

Jan informeert naar de afspraken die gemaakt worden op het moment dat de pont in onderhoud is en 

de tweede pont niet beschikbaar is. André legt uit dat hij de afspraken met de hulpdiensten zelf maakt. 

Zolang Kaag-2 niet terug is en op het moment dat Kaag-1 gepland in onderhoud gaat, dan zijn de 

afspraken als volgt: 

• John Hoogenboom en zijn team vaart dan met het voetgangers- en fietspontje; 

• De pont van Royal van Lent is dan beschikbaar voor calamiteiten. John Hoogenboom heeft de 

sleutel en kan zelfstandig opstarten; 

• De vrijwillige brandweer zit op het eiland 

• Hulpdiensten van buiten het eiland worden vooraf geïnformeerd zodat zij bekend zijn met de 

situatie. De Kaag krijgt dan tijdelijk een speciale status waarmee ook de inzet van een 

helikopter mogelijk wordt 

André vult aan dat hij met de vrijwillige brandweer in overleg is om gezamenlijk oefeningen te gaan 

doen. Tevens is André in overleg met de leverancier van brandstof om het tanken in de nacht, dan wel 

de avonduren te gaan doen maar niet meer overdag.  
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 Wij hadden een leuk gesprek met André en hebben vertrouwen dat hij goed bezig is met zijn team 

veermannen. André staat open voor overleg en legt graag uit waarom dingen zijn zoals zij zijn. Wij 

nodigen alle dorpsbewoners uit om zelf ook een keer kennis te maken met André en eventuele vragen 

of opmerkingen te delen.  

 

SPK Nieuws  

Door: Paul Verhaak, voorzitter 

Afscheid Hans Doedijns 

Tijdens de ALV van 1/11 heeft SPK afscheid genomen van zijn voorzitter. Hans is bijna 6 jaar voorzitter 

geweest en heeft samen met het bestuur en de leden veel activiteiten ontwikkeld. Eric van der Wansem 

vermeldde in zijn speech nog enkele leuke anekdotes. Hans zal zeker nog betrokken blijven bij de 

SPK-activiteiten en zal een drijvende kracht blijven achter het wandelpad, rondje Kaag.  

Hans dank voor alle inzet en mooie resultaten!! 

De ALV heeft Niek Klinkenberg (bestuurslid) en Paul Verhaak (voorzitter) geaccordeerd als nieuwe 

bestuursleden.  

De ALV werd mede mogelijk gemaakt door De Stal (Adriaan en Bob) 

Dank voor de verleende service! 

Kaag-wijn 

Na afloop van de ALV was er gelegenheid voor de inwoners van BuitenKaag/Kaag om de Kaag-wijn te 

proeven. De rode (Tempranillo/Rioja) en witte wijn (Chardonnay/Frankrijk) zijn geselecteerd door de 

sommelier van Tante Kee. Etiketten zijn gebaseerd op 2 schilderijen van Marinus Heijnes. Verkoopprijs 

is 6 euro/fles. 

De schilder die vele jaren op de Kaag heeft gewoond en geschilderd. Een korte presentatie van Gert 

Wentzel (getrouwd met de kleindochter van Marinus) gaf een goed beeld van Kaag en de 

schildertochten van Marinus.  

Ongeveer 60 bewoners waren aanwezig en het werd nog een gezellige nazit. Natuurlijk kon de rode 

en/of witte wijn ook besteld worden. Velen hebben daar gebruik van gemaakt.  

Mochten lezers van Heen en Weer alsnog een bestelling willen plaatsen, U kunt een mail sturen naar 

info@kaag.nl of cmoduysens@gmail.com  

Een Grand Merci voor Hans en Mae Doedijns en Raymond Reeb voor alle voorbereidingen. 

2022, vooraankondiging. 

Als Covid het toelaat hebben we als SPK verschillende activiteiten gepland voor 2022.Natuurlijk het 

Kaags Muziekfestival (3 Juli 2022) en het Kadefeest (26-28 Augustus 2022). 

Noteert u alvast de data. Het zullen zeker onvergetelijke dagen gaan worden. Begin 2022 zullen we 

gaan starten met de voorbereidingen en u verdere details laten weten. 

 

  

mailto:info@kaag.nl
mailto:cmoduysens@gmail.com
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Ingebruikname Protestantse kerk 19 december 

Door: Teunie Biemond, namens de kerkenraad 

Na 11 maanden van bouwen is het op 19 december zover, dan wordt de Protestants kerk opnieuw in 

gebruik genomen. Dat gaat gebeuren in een kerkdienst voor de eigen gemeenteleden en enkele 

genodigden. Helaas moeten we het aantal aanwezigen beperkt houden i.v.m. de huidige 

coronamaatregelen. Deze dienst wordt geleid door ds. Iman Padmos en begint om 10.00 uur. Harpiste 

Mariska Pool zal medewerking verlenen.  

De kerkzaal is volledig gerenoveerd om naast de kerkdienst een breed scala aan activiteiten mogelijk te 

maken. Ook Kerkwijck heeft een metamorfose ondergaan, is uitgerust met een professionele keuken, 

een koffiebar en een haard met zithoek. We begrijpen dat u graag een kijkje zou willen nemen, 

daarvoor wordt u in het nieuwe jaar in de gelegenheid gesteld. Dan zal de Stichting Behoud en Beheer 

Dorpskerk Kaag zich presenteren en ook de exploitant van de gebouwen, de Stal op de Kaag.  

We hopen u op enig moment in onze kerk te begroeten.  

 

Nieuws uit De Stal 

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

www.stalopdekaag.nl 

Vol spanning wordt er door de Stalmedewerkers uitgekeken naar de dag dat de PKN-kerk weer in 

gebruik wordt genomen. Wie tijdens de verbouwing al eens een kijkje is wezen nemen, zal het met ons 

eens zijn. Het is in één woord geweldig! De muren, de vloer, het plafond, je kijkt je ogen uit. Je wilt 

even rustig gaan zitten en eens goed om je heen kijken. Dat kan, er staan mooie lekker zittende 

stoelen. Je kunt genieten van het orgel, de mooie preekstoel die een andere plek heeft gekregen, de 

ruimte, het licht. Ja, het is echt heel bijzonder… Hulde aan alle mensen en instanties die eraan 

meegewerkt hebben om dit te realiseren.  

Deze weken worden in de kerk, de laatste dingen in orde gemaakt en zijn onze stalmeesters druk 

bezig met het inrichten van de keuken. Zondag 19 december zal die voor het eerst gebruikt worden, 

tijdens de eerste officiële kerkdienst die dan gepland staat.  

Als de kerk eenmaal weer open is voor haar zondagse erediensten betekent dat ook dat de periode 

voorbij is, van het kerken in de Stal. Een jaar lang openden onze stalmeesters elke zondagmorgen de 

deuren van de Stal en een jaar lang speelden Adriaan en Bob voor koster. Zij gaan de kerkgangers en 

de voorgangers missen. En wie weet gaan de kerkgangers ook Bob en Adriaan wel missen. Wat dat 

laatste betreft zeggen wij, wilt u toch even een praatje met één van die twee? Loop dan op 

woensdagmorgen even de Stal binnen. En vanaf januari ziet u ze waarschijnlijk vaak in en rond de kerk. 

Heel graag hadden we u een datum genoemd van de dag waarop we als Stal, u een feestelijk 

evenement ter ere van onze samenwerking met de PKN-kerk kunnen aanbieden.  

Er liggen wel plannen, maar omdat we net als iedereen onzeker zijn over hoe het met het virus en 

daardoor ook met de beperkingen gaat, is er besloten onze feestelijkheden even uit te stellen. Hoe en 

wanneer we een eerste echte start organiseren laten we u in het volgende nummer van het ‘Heen en 

Weer’ weten.  

Ook de jaarlijkse kerstsamenzang kan vanwege de beperkingen helaas niet doorgaan en worden er 

voor de komende weken geen Breek in de Week + ochtenden gepland. Jammer maar het is niet anders! 

 

Ondanks de beperkingen wensen wij alle Heen en Weerlezers, een heel plezierige decembermaand,  

goede kerstdagen en een voorspoedig 2022 

  

mailto:info@stalopdekaag.nl
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Namens de Protestantse Gemeente Kaag 

Door: ds. Iman Padmos 

Kerst 

Na een jaar van renovatie is ons kerkgebouw omgetoverd tot een multifunctioneel gebouw, dat voor 

allerlei doeleinden gebruikt kan worden. En al zeg ik het zelf: het ziet er prachtig uit! We zien ernaar 

uit om daarin Kerst te vieren. Helaas zal er op vrijdag 24 december geen Kerstnachtdienst zijn. Dit in 

verband met de coronamaatregelen van de overheid. De dienst op Kerstmorgen zaterdag 25 december 

gaat wel door en begint om 10.00 uur. Daarin zal er ook aandacht zijn voor de kinderen. Omdat ik als 

predikant ook verbonden ben aan de Protestantse Gemeente De Rank in Katwijk, ga ik met Kerst de ene 

keer voor in Kaag en de andere keer in Katwijk. Komende Kerst ga ik zelf voor in Katwijk. In het Kaagse 

kerkje is de voorganger ds. Rien Wattel uit Hoofddorp. U en jullie zijn van harte welkom! 

(We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM, zoals de 1½ meter)  

 

Kaagfit 

Door: Marleen Bakker 

 

De Covid pandemie blijft ons in het vaarwater zitten. Hierdoor zijn bijna alle activiteiten van de maand 

november afgelast. Alleen de open tafel kon doorgaan en dit zal in december niet anders zijn. 

Nu de maatregelen zijn verscherpt hebben we besloten op vrijdag 17 december een warme lunch te 

verzorgen. De kosten zijn € 12,50, exclusief drankjes. De ontvangst in hotel Orion is vanaf 12.30u en 

we gaan om 13.00u aan tafel. 

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

Bij binnenkomst zijn mondkapjes verplicht en iedereen moet zijn QR-code meenemen, zodat wanneer 

er controle komt iedereen kan aantonen dat hij of zij gevaccineerd is. De check die wij moeten doen 

bewaart geen gegevens, dus de boa’s kunnen niet onze telefoons uitlezen om te kijken of we de 

gasten gecheckt hebben. 

De dagen voor Kerstmis zijn donker en koud 

maar als je naar buiten gaat merk je dat niet 

omdat je haast overal lichtjes ziet 

in vrolijke kleuren, zilver en goud 

een lantaarntje dat in de vensterbank staat 

een lamp met wat linten en groen 

een ster voor het raam die je aan kunt doen 

het is niet zo donker en koud meer op straat 

als je langs al die lichtjes gaat 

Kerstmis is een tijd van brandend haardvuur 

de geuren van dennentakken en wijn 

goede gesprekken, mooie herinneringen en 

hernieuwde vriendschappen, samenzijn... 

Niet alleen met Kerstmis 

maar het hele jaar door 

is de vreugde die je gaf 

de vreugde die je niet verloor 

Rest ons u, als bestuur van Kaagfit, een hele fijne kerst toe te wensen met vrienden en familie en een 

goed begin van het nieuwe jaar! 

Doke van der Steen, Joke van Stam, Rob Enthoven, Marleen Bakker 
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Nieuws vanuit de St. Willibrordus 

Door: Erna van Steen, namens het team 

Op het moment van schrijven, moet de persconferentie van vrijdag 26 november over de nieuwe 

maatregelen nog plaatsvinden. We zijn allemaal benieuwd wat er gezegd zal gaan worden. Op dit 

moment zijn er tegenstrijdige berichten over het openhouden of sluiten van de basisscholen. We zitten 

dan ook allemaal vol spanning te wachten op wat er hierover gezegd wordt. Dit dwingt ons om allerlei 

scenario’s voor te bereiden. Kunnen we Sinterklaas op school ontvangen en hoe kan dit dan op de 

meest veilige manier? Allerlei plannen worden in het team besproken. Dit geldt natuurlijk ook voor het 

Kerstfeest…. 

Gelukkig hebben we afgelopen periode heel veel leuke dingen gedaan. Met elkaar hebben we 

lampionnen gemaakt. De kinderen zijn wellicht bij u aan de deur gekomen om een liedje te zingen en 

wat lekkers te halen. 

Van Sint-Maarten gingen we over naar Sinterklaas. Wat is het fijn dat Sinterklaas weer in Nederland is! 

Op school kunnen wij dit duidelijk zien. Wat is de school weer mooi versierd! Die paar ouders die dat 

mochten en konden doen, willen we hiervoor hartelijk bedanken! Sinterklaas heeft ons verteld dat hij 

hoopt dat hij dit jaar onze school kan bezoeken. We hopen dat de persconferentie hier geen roet in het 

eten ingooit! Gelukkig hebben we al wel onze schoen mogen zetten en kruidnoten gebakken. Wat was 

dit gezellig en wat rook de school heerlijk!  

Tijdens de handvaardigheidslessen staat Sinterklaas natuurlijk ook centraal. Er worden prachtige 

Sintcreaties gemaakt! Natuurlijk krijgt het Sinterklaasfeest elke dag aandacht. Zo wordt er in de 

groepen naar het Sinterklaasjournaal gekeken. Er gebeuren ook wel aparte dingen… Zo was de 

Sintslinger die in de groepen 1-2-3 en 4-5-6 hangt opeens verdwenen. Gelukkig lag deze later weer in 

het kamertje van juf Erna. Daar lag toen niet alleen de slinger, maar ook een blik met een briefje erop: 

‘Een traktatie van Ozosnel voor zijn verjaardag. En nog bedankt voor al jullie hulp met de 

verjaardagskaarten.’ De slinger en het blik werd natuurlijk meteen naar de klas gebracht. Tot onze 

verbazing zat het blik vol met waspeen…. 

Juf Erna is dit jaar wel erg in de ban van Sinterklaas. Zij heeft aan de kinderen aangegeven dat ze 

eigenlijk ook wel graag Sinterklaas zou willen zijn…. Heel apart dat ze niet doorheeft dat dit natuurlijk 

niet kan…. Maar we laten haar maar… Ze heeft zelfs een nieuw pak gekocht… Zo loopt ze geregeld 

met een mantel en mijter op in school en heeft ze zelfs een Sinterklaasboek gemaakt… We hopen dat 

het nog goedkomt met haar….   

 Alle kinderen hebben genoten van de Pietengym. De gymzaal was veranderd in een parcours met 

allemaal schoorstenen. Lukt het de Pieten-in-spé om alle schoorstenen te vullen met cadeautjes? 

Tijdens de Pietengym werd er natuurlijk Sinterklaasmuziek gedraaid. Meester Jorn had het erover dat 

als de kinderen hard genoeg meezongen, Sinterklaas misschien nog wel even om de hoek zou komen 

kijken…. Nou… dat is gelukt! Sinterklaas leek trouwens wel verdacht veel op meester Jorn…  

U ziet, we genieten volop van het feit dat Sinterklaas weer in ons land is! 

Maandag 22 november heeft het College van bestuur van de stichting Meer Primair met de 

stafmedewerker ‘onderwijs en kwaliteit’ een bezoek gebracht aan de St. Willibrordus. Tijdens een 

gesprek heeft juf Erna verteld waar we op school allemaal mee bezig zijn. Vervolgens hebben we een 

rondje door de school gelopen om daarna met alle kinderen van school op het schoolplein het 

bewegend leren te laten zien. In drie groepen - onder leiding van Margreet Vendel, Eef Niezing en 

Janine Bulk – is het Zweeds renspel gespeeld. Op het kleuter- en het voorplein hingen diverse vragen 

over de school met verschillende antwoorden (voorzien van letters). Door de juiste antwoorden (met 

bijbehorende letter) in te vullen en hier vervolgens mee te puzzelen, werd de slogan ‘Samen leren we 

meer’ gevonden.  

Wat was het geweldig om met de hele school het spel te spelen en onze bezoekers te laten zien waar 

wij als kleine school groot in zijn! 

Voor nu hopen we dat we in de volgende Heen en Weer kunnen vertellen welke leuke activiteiten we in 

de komende periode op school hebben gedaan.  
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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. 

Rabo Clubsupport 2021 

In het kader van deze actie ontvingen wij voor dit jaar financiële steun van onze Rabo Bank. 23 nov jl. 

werd het ons toebedeelde steunbedrag bijgeschreven op de Rabo) Rekening van de vereniging. 

Uiteraard heeft de secretaris bedankt en dat doe ik van deze plaats nogmaals: het is goed dat Rabo ook 

breedtesport steunt, en fijn dat regionale sportverenigingen, als ze zich daarvoor aanmelden, een 

donatie krijgen, Rabo bedankt.  

ALV en Covid-19: uitstel ALV 

Gedwongen door de afgekondigde maatregelen en dringende adviezen hebben we moeten besluiten 

onze ALV, aangekondigd voor vrijdag 10 december a.s. in De Ontmoeting voorshands uit te stellen. 

Een digitaal alternatief kan als dat al werkt, nooit opleveren wat wij van een ALV traditioneel 

verwachten. We hopen op de mogelijkheid om in het vroege voorjaar van 2022 alsnog bijeen te komen. 

Jan Rodewijk heeft de (potentiële) leden in Buitenkaag en Kaag bezocht en van het overgrote merendeel 

vernomen dat zij hun lidmaatschap continueren dan wel lid willen zijn. Wij zijn daar uiteraard erg blij 

mee. In ons dubbeldorp wonen én het lidmaatschap van Kagermeer is een bijna vanzelfsprekende 

combinatie. Dat was in het verleden zo en blijkt dus nog steeds het geval. Voorzichtig gaan we van 

start om dit jaar wederom contributie te innen.  

Mede namens het bestuur en trainers wens ik allen, prettige feestdagen, een veilige jaarwisseling en 

een gezond en voorspoedig 2022 én in de komende winter veel en veilig plezier op het ijs.   

Met vriendelijke groet, Aad Onderwater, secr 

 

  

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. 

http://www.ijsclubkagermeer.nl/
mailto:secr.kgm@kaag.nl
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Van het gas af! 

Door: Marleen Bakker 

Inmiddels begint het zachtjes in te dalen in Nederland: We moeten in 2050 van het gas af zijn….. 

Maar hoe en wanneer en waar moet je beginnen. De gemeenten hebben van het rijk de opdracht 

gekregen om aan het eind van het jaar met een plan te komen hoe dit gestalte te geven binnen hun 

gemeente.  

In Kaag en Braassem is gekozen om een commissie te vormen met betrokken inwoners om dit plan te 

gaan schrijven, samen met Guido Enckevort van de gemeente. Tweewekelijks komt deze commissie bij 

elkaar en inmiddels hebben we een stand bemand op de beurs in Vijfhuizen, waarvoor door de 

gemeente gratis entreekaarten zijn verstrekt voor de inwoners. Ook was er een in Woubrugge, een 

rijdend voorlichtingsloket waar veel systemen en mogelijkheden bekeken en toegelicht konden 

worden. 

In Leimuiden is al langere tijd een groep voortrekkers bezig om voorlichting te geven, 

www.Leimuidenduurzaam.nl is de website waar al veel informatie te halen is en waar je je ook kunt 

aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met huurdersverenigingen, woningbouwverenigingen, 

ondernemersverenigingen etc. om zoveel mogelijk informatie op te halen en zo tot een plan te komen 

waar eenieder zich in kan vinden en waar op het juiste moment en op de juiste plaats (financiële) hulp 

en voorlichting gegeven kan worden. 

Waar het op neer komt is dat we als eerste stap moeten zorgen dat alle huishoudens minder energie 

gaan gebruiken door kleine en grote investeringen. Bij kleine investeringen gaat het over 

ledverlichting, dimmers, slimme thermostaten, tochtstrips, thermostaat een graadje lager, 

verwarmingsventilatoren, bespaarknoppen op de douche, korter douchen etc. Het zogenaamde 

laaghangende fruit, dat al direct kan worden gerealiseerd. 

Als het huis aan een verbouwing toe is moet er aandacht besteed worden aan vloer-, spouw- en 

dakisolatie, triple+ glas, zonneboilers en zonnepanelen, warmtepompen etc. 

Ook moet er gekeken worden wat, waar, toepasbaar is. Individueel of per wijk of per dorp. Kortom een 

hele complexe, maar interessante opgave, waar we allemaal mee geconfronteerd gaan worden in de 

nabije toekomst! 

 

Schippertjes 

Te koop: 

Stalling/boottrailer +/- 6.5m. 

Vraagprijs 350 euro. 

Tel. 0252-544440 

Te koop:  

Kleine scootmobiel, merk Mango.   

Helaas korte tijd gebruikt. 

Makkelijk mee te nemen in de auto. 

Verbaas, tel. 06-23506147. 

Gratis af te halen:  

Oisterwijk eiken meubels in goede staat. 

Een bergmeubel, een eettafel met 2x6 

stoelen en een ronde salontafel. 

Tel. 0252- 545930. 

  

 

• 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. 

http://www.leimuidenduurzaam.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 

december en januari 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. 

MADE2021-Pittig! 

24 t/m 30 december – 10.30-16.00 uur 

Kunsttentoonstelling 

Noordkade - Witte Singel - Zuideinde (rondom de sluis) - eind Noordeinde – Roelofarendsveen 

In samenwerking met de bewoners en bedrijven ruim rondom de sluis organiseert WIJ een 

kunsttentoonstelling met werk van mensen uit Kaag en Braassem. Voor het raam, in de tuin of in de 

veranda van Café De Haven, overal is iets moois te zien. Het thema ‘Pittig!’ is bedacht in 2019, toen we 

nog niet wisten hoe toepasselijk het werd op de jaren die volgden… Pittig is gekruid, gepeperd of 

vurig. Maar ook kittig en dynamisch. Een pittig windje is behoorlijk krachtig en heb je weleens een 

pittig woordje met iemand gewisseld? Wees welkom bij MADE aan de Kade. 

HET GAAT GOED MET NEDERLAND 

Zaterdag 22 januari - 20.30 uur 

Muziektheater - €20 

HAL60 – Pasteurweg 60 - Roelofarendsveen 

In de voorstelling ‘Het gaat goed met Nederland’, laten Maaike Widdershoven, Tony Neef en Ruud Bos 

hun licht schijnen over de (on)hebbelijkheden van de ‘Medelanders’. Verpakt in teksten van o.a. Ivo de 

Wijs, Guus Vleugel, Jules de Corte praten en zingen zij over leugens en waarheid, domheid en humor, 

doemdenken en hoop, links en rechts, mooi en lelijk. Maar vooral over optimisme, want ondanks alles 

gaat het goed met Nederland. 

 

Boekennieuws 

Door: Glynis Breman 

Onder de Paramariboom van Johannes Fretz  

Johannes Fretz is in Dordrecht geboren. Zijn vader is een Nederlandse man uit Den Haag en zijn 

moeder is een Surinaamse. Hij is schrijver en schrijft opiniestukken voor de Volkskrant en over kunst 

en media voor NRC Handelsblad.  

Hij heeft de wereld rond gereisd maar is nog nooit in Suriname geweest. Zelf stond hij niet stil bij zijn 

Surinaamse afkomst. Pas als hij de gedichten van zijn Surinaamse grootvader leest en wordt 

uitgenodigd om een speech te houden in Paramaribo rondom de verkiezingen, gaat hij op zijn 29ste 

voor het eerst naar Suriname.  

Zijn moeder komt een dag later en laat hem alle plekken zien die voor haar belangrijk zijn. Hij komt 

thuis in een land waar hij nog nooit geweest is.  

Ook mijn moeder was Surinaamse en ik verstond Sranan Tongo, omdat mijn moeder en grootmoeder 

dat spraken als het om “geheimen’ ging die de kinderen niet mochten weten. Het grappige is dat je als 

kind heel gemakkelijk talen leert. Voor mij is het een passieve taal, ik kan het niet spreken, alleen 

verstaan. Helaas raak ik steeds meer woorden kwijt omdat ik het niet meer om mij heen hoor.  

Helaas ben ik nooit in Suriname geweest, maar toch was veel herkenbaar door alle “stories”, die mijn 

moeder met oma en met vrienden en vriendinnen besprak.  

Het is vooral een grappig en eerlijk boek over huidskleur, afkomst en acceptatie.  

  

http://www.wijpresenteert.nl/
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Wat beleeft de Mol? 

Soms is het leven zo verschrikkelijk mooi. Het ene moment sta ik nog vrolijk te koken, want ‘de oudjes’ 

moeten eten. Het andere moment staat het eten op tafel bij ‘de oudjes’ en zie ik meneer met rode 

ogen, want hij had eerder die dag beter nieuws gehad van de huisarts. Wat kan het leven toch mooi 

zijn.  

Ook het eilandleven kan zo mooi zijn. De pont zou er weer uit liggen voor onderhoud dus had ik me 

bedacht dat ik na het boodschappen doen mijn auto ‘aan de wal’ zou laten staan, als er dan iets aan de 

hand is, kan ik in elk geval weg. Ik onderweg, wat boodschapjes doen, terwijl ik terugrijd uit Nieuw-

Vennep bedacht ik me nog dat ik de auto aan de wal wilde zetten. Wat doet deze mol vol automatisch? 

Juist ik ga netjes in de rij staan voor de pont, ga over en vlak voor Tante Kee bedacht ik me dat mijn 

auto aan de andere kant moest staan. Hup, U-turn en weer terug naar de pont. De auto aan de wal 

gezet en teruglopen naar de pont.  

Ik sta te wachten tot hij weer terug is en loop erop. Inmiddels ga ik er wel vanuit dat de schippers mij 

wel kennen dus loop door. Krijg ik om mijn hoofd geslingerd dat ik € 1,- moet betalen. Ik heb de 

schipper even lachend aangekeken en gezegd dat ik vlak daarvoor wel ‘gratis’ over mocht. Toen moest 

ik toch even uitleggen waarom ik heen en weer ging. Hij moest erg lachen. We raakten aan de praat, 

binnen dat uurtje heb ik toch wel veel geleerd over de inwoners.  

Een tijdje later mocht de pont weer in onderhoud, deze keer was kort de bedoeling. Mijn idee was ook 

weer om de auto op de wal te zetten, maar ja, deze keer stond ik al even op het eiland. Ik werd op een 

gegeven moment benaderd door een goeie kennis van me, dat het niet helemaal goed ging en met me 

wilde praten. Ik moest diegene teleurstellen want ik kon niet van het eiland af, zag ik via de pontcam. 

Er stond een monteursbusje voor, dus ik zou er niet vanaf kunnen.  

Dit duurde tot 2.15 uur toen zag ik het busje overgaan en ben ik de auto ingegaan. Dit was wel het 

moment dat ik even baalde dat ik op een eiland woonde en niet zomaar even weg kon rijden, maar hey 

met een beetje geluk is pont 1 ook weer terug, als dit stukje in de heen en weer geschreven staat. 

Hopelijk zijn de problemen van ‘een pont uit de vaart’ dan ook weg en kunnen we er nog wel even 

tegen.  

Ik moet wel mijn respect tonen aan de meeste pontschippers. Jullie zijn toppers, ons elke dag heen en 

weer of weer en heen brengen, is maar net hoe je het wilt zien. De meesten kunnen het gelukkig ook 

nog zonder dat we op de bijrijdersstoel belanden tijdens het aanleggen ook al is de boegschroef niet 

zo goed meer. Dank jullie wel! 

 

Uit de geschiedenis 

Bron: Oprechte Haarlemsche Courant, 31 augustus 1790 

Uit de rubriek ‘Advertentien’ 

Men zal op Donderdag, den 2 September, 1790, in 't Rechthuis van den Dorpe van Lisse, by Executie, 

om contant Geld verkoopen: Een MARKTSCHUIT,  gemaakt by den Scheepmaaker Bruigom, in de Kaag, 

en in den jaare 1786 eerst in ‘t water gelopen, lang over Steven 49½ voet, wyd 10 voet, en hol op 

deszelfs uitwatering 3½  voet, met Zeil, Tryl en verdere Toebehooren; nader onderrichting te 

bekoomen by den Procureur J.H. Spruyt te Warmond, en den Deurwaarder M. Eysselt Junior in 's Hage.  
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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)




