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Van uw redactie 

Door: redactie Heen & Weer 

Bij de oprichting van de Dorpsraad Kaag-Buitenkaag, 50 jaar geleden, werd als verlengstuk het 

dorpsblad Heen & Weer gestart. Daarbij verwees de naam ‘Heen & Weer’ niet alleen naar het pontveer 

dat beide dorpen verbond, maar ook naar het begrip dialoog. Dat alles met als doel de communicatie 

in ons dubbeldorp te verbeteren. Het Heen & Weer moest niet zozeer een spreekbuis zijn van de 

dorpsraad, maar een medium om communicatie tussen iedereen in onze dorpen te stimuleren. 

Communicatie is immers geen eenrichtingsverkeer, maar vraagt om inbreng van alle partijen. 

Daarbij valt nooit uit te sluiten dat het de ene keer de aandacht meer ligt bij de Buitenkaag, 

bijvoorbeeld met stukken over parkeerproblemen en verkeersdrukte door bezoekers aan Kaag. Een 

andere keer zal het pont of grote bouwplannen op Kaag de aandacht vragen. En waar bij pijnpunten 

gemeenten of andere instanties zijn betrokken, kunnen zaken soms lang duren, zodat er langere 

perioden kunnen zijn dat er niets over wordt bericht.  

 

De redactie kreeg na het december-nummer een mailtje van een bewoner uit Buitenkaag die vond dat 

er recent niets meer over Buitenkaagse problemen werd geschreven, zoals de parkeersituatie, en 

daarom het Heen & Weer niet meer wilde ontvangen: “Het zal moeilijk uitvoerbaar zijn, maar ik hoef de 

Heen en Weer wat mij betreft niet meer te ontvangen. Er staat werkelijk niets in over Buitenkaag. Alles 

is Kaag (en Braassem). Dit is bij de huidige, maar ook al bij de vorige Heen en Weer. Ook met de 

parkeeroverlast deed de dorpsraad net alsof ze Buitenkaag ook vertegenwoordigd hadden. Waarom er 

dan een parkeergroep opgestaan is, vraag ik me dan af. Ga vooral door, maar zonder mij. Ik gooi in het 

vervolg het krantje ongelezen bij het oud papier.” 

 

Wij vinden het vervelend dat deze persoon dit zo ervaart, want het Heen & Weer en de dorpsraad zijn 

bedoeld om te verbinden en niet om te verdelen. Oplossingen die iedereen bevalt, zijn moeilijk uit een 

hoge hoed te toveren. Voor wat betreft parkeren en verkeer in Buitenkaag ligt er een toekomstvisie van 

de gemeente Haarlemmermeer, waarover wij reeds enkele keren hebben bericht. Dat is iets dat niet in 

één dag is gerealiseerd. Voor wat betreft meer aandacht voor zaken die spelen in Buitenkaag of Kaag: u 

kunt altijd een artikel aanleveren bij de redactie of natuurlijk contact opnemen met de dorpsraad! 

 

Graag staan wij hier ook even stil bij het overlijden van Ida van Es op 14 december. Ida was een zeer 

gewaardeerd vrijwilliger bij het Heen & Weer. Zij stond altijd klaar om samen met de andere leden van 

het vergaarteam te zorgen dat elke maand het Heen & Weer werd klaargemaakt voor verspreiding. Ook 

maakte zij jarenlang deel uit van de Margaretha Sinclair Groep, de vrijwilligers die de RK-kerk in 

Buitenkaag op orde houden. Zij verzorgde ook de bloemen die de vieringen nog meer sfeer gaven en 

was een ‘stille kracht’ van de parochie.  
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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 

 

Van de dorpsraad – Januari 2022 

 

Beste dorpsgenoten van de Buitenkaag en Kaag,  

Namens de Dorpsraad wil ik u een goed, gezond en gelukkig nieuwjaar 2022 wensen. Hopelijk zal de 

wereld zich weer openen en krijgen we minder last van dat vervelende COVID-19 virus. Wij hopen dat u 

allen een gezellige kerst heeft gehad en op een fijne manier afscheid heeft genomen van het oude jaar.  

In het afgelopen jaar is er veel gebeurd op de Kaag en Buitenkaag. Denk aan het parkeerdossier op de 

Buitenkaag, de Visie Buitenkaag 2040 is vastgesteld, de ponten Kaag1 en 2 zijn compleet gereviseerd, 

de omgevingsvisie Kaag en Braassem is gepresenteerd en we hebben een nieuwe burgemeester in Kaag 

en Braassem. Wij zullen een jaarverslag schrijven en deze publiceren zodra gereed.  

Wij zijn gewend u uit te nodigen voor een nieuwjaarsborrel. In de huidige omstandigheden kunnen we 

dit helaas niet doen. Wij wachten tot het iets beter weer wordt en de beperkingen opgeheven worden. 

Wij hopen u dan in het voorjaar wel een keer te kunnen uit nodigen.  

In december zijn de plannen voor de Leidsemeerstraat 6 gedeeld met de bewoners van de Buitenkaag. 

Als u ze niet gezien heeft en interesse heeft, laat dat graag weten.  

In het nieuwe jaar zullen wij ons in ieder geval bezig gaan houden met de diverse bouwplannen op de 

Kaag. Tevens willen wij ons gaan oriënteren op het onderwerp ‘energie en klimaat’.  

Energie en Klimaat: wat betekent het voor ons? 

Vanuit de dorpsraad zullen we aandacht besteden aan energie en klimaat. Deze ontwikkeling is gaande 

en biedt kansen voor Kaag en Buitenkaag, maar gaat ongetwijfeld ook geld kosten. De dorpsraad vindt 

het daarom van belang dat we er met elkaar over nadenken hoe we de energietransitie zelf vorm 

kunnen geven. En wat klimaatadaptatie (o.a. droge voeten en tegengaan van hittestress) voor ons 

betekent. We zijn daarom in overleg gegaan met de gemeente Kaag en Braassem om te zien wat daar 

speelt. De gemeente doet van alles en wil graag het gesprek met het dorp voeren. 

Naast de discussie over duurzame opwek met bijvoorbeeld zonnepanelen gaat de energietransitie ook 

over de manier waarop we koken en onze woningen verwarmen. Marleen Bakker schreef in de vorige 

Heen en Weer al dat het de bedoeling van de regering is dat we over ongeveer 30 jaar (2050) van het 

aardgas af zijn. Dat betekent dus elektrisch koken en dat op termijn die Cv-ketel wordt vervangen 

door een techniek zonder fossiele energie. Veel woningen op Kaag en Buitenkaag zijn hier nu nog niet 

klaar voor, andere woningen zijn dat wellicht al wel.  

2050 is nog ver weg, maar het is verstandig om nu al stappen te zetten in de goede richting. Met de 

huidige gasprijs is vrijwel elke investering in isolatie niet alleen goed voor het klimaat maar zeker ook 

voor onze portemonnee. In een volgend Heen en Weer zullen we wat meer vertellen over 

klimaatadaptatie.  

Samen met de gemeente gaat de dorpsraad een informatiebijeenkomst organiseren voor inwoners met 

informatie over wat er speelt, wat je zelf kunt doen en waar je rekening mee moet houden. We gaan nu 

uit van februari. Meer informatie over deze bijeenkomst zullen wij delen in de eerstvolgende Heen en 

Weer. Omdat subsidies, beleid en ondersteuningsmogelijkheden per gemeente verschillen willen we dit 

in eerste instantie organiseren met Kaag en Braassem. Bij gebleken succes en interesse kunnen we dit 

nog een keer herhalen maar dan met de gemeente Haarlemmermeer. Als het je leuk lijkt om mee te 

helpen bij het organiseren hiervan, laat het even weten via . 

  

Secretariaat:  

Nick Surber 

Huigsloterdijk 359  

 

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


4 

Lustrum Dorpsraad - Prijsvraag 

Wij kregen een eerste en heel leuk idee om ons lustrum te vieren. Misschien is dit bericht in december 

aan jullie aandacht ontglipt. Heb je ideeën voor een leuk event, laat het ons graag weten. Lees meer 

hieronder.  

Dit 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.  

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 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.  

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. En kijk ook weer een keer op onze site: 

https://www.kaag-buitenkaag.nl. 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 

Heeft u uw pontvignet EN uw bewonersvignet al verlengd? Wij begrijpen dat een flink aantal bewoners 

dit al gedaan heeft. De bewonersvignetten zijn verlopen. Deze waren drie jaar geldig. Voor de 

schippers is met een vignet makkelijker te controleren of bewoners van de Kaag of Buitenkaag komen. 

In januari zal er steekproefsgewijs gecontroleerd worden op de geldigheid van de vignetten. Wij vragen 

hiervoor uw begrip en geduld. Als u nog niet gedaan heeft, verleng dan alsnog uw vignet. Blue Amigo 

is soepel met de uitgifte. U kunt tot eind januari 2022 uw vignet verlengen. Let op: voor het aanvragen 

van een bewonersvignet heeft u uw oude pas nodig of een uittreksel van de gemeente. Als u vragen 

heeft, dan kunt u contact opnemen met Blue Amigo.  

 

Kaagfit 

Door: Marleen Bakker 

 

Ook deze maand staat weer in het teken van de pandemie. We hebben in december een warme lunch 

verzorgd in plaats van een diner en zullen dat op vrijdag 28 januari weer doen. We hebben de 

mogelijkheid om aan kleinere tafels met minder mensen te gaan zitten. Wie dat wil moet het even 

aangeven aan Joke. 

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. 

Let op! Dit is alleen van toepassing als de coronamaatregelen weer versoepelen.  

Alle overige activiteiten kunnen ook deze maand helaas niet doorgaan. 

  

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

Door: Yvonne Loef 

Hoeveel hondenpoep kunnen we hier op het eiland 

hebben, vraag ik mijzelf regelmatig af? Hoe zou het 

komen dat er zo ongelooflijk veel honden op dit 

mooie eiland wonen waarvan er een beduidend 

aantal eigenaren de andere kant uitkijken als de 

hond zijn/haar behoefte doet?  

Onderstaande afbeelding is een poepproductie in de 

Irenelaan, tussen Marijkelaan en Emmalaan met een 

grootte van 15 b x 15 l x 8 cm hoog. Dit moet dus 

minimaal een middelgrote tot grote hond zijn.  

Ik vraag mij dan altijd af hoe de baasjes zijn wanneer 

een hond dit doet, dat je gewoonweg weg kunt 

kijken en weg kunt lopen. Het kan natuurlijk niet, dat 

begrijpt iedereen, maar de vraag is waarom dit dan toch zoveel gebeurt?  

Er zijn verschillende redenen volgens mij. 

• We vinden het vies om op te ruimen. Maar als dat zo is, waarom kiest de baas dan een grote 

hond, ofwel een grote poepfabriek? En als je ervoor kiest, dan weet je toch dat er grote hopen 

zoals hierboven uit komen, meerdere keren per dag. 

• We vinden het niet belangrijk om op te ruimen, dat moeten anderen maar doen. Maar de baas 

wil toch zelf ook geen poep aan zijn/haar schoen en erger: kinderen kunnen dit ook krijgen, 

wat heel vies is. 

• De hond loopt los: waarom loopt de hond mijlenver uit de buurt van de baas, zodat de poep 

die de hond achterlaat dan geen onderdeel meer is van de hond? Je kunt natuurlijk ook zorgen 

dat de hond eerst AAN DE LIJN poept om hem vervolgens los te laten lopen. 

• Kinderen laten de hond uit. Kinderen vinden het niet leuk om poep te ruimen en doen dit dus 

niet. Ook dit hoort bij de opvoeding, net zoals geen papier of ander vuil achterlaten op straat. 

• Het is avond en de baas ziet niet waar de hond poept. Neem een zaklamp mee of doe de hond 

aan de lijn.  

• Er is een tuinhek en de hond ontsnapt regelmatig om vervolgens op de weg bij een ander in de 

tuin te poepen. Neem een dranger op het hek, moeilijker is het niet. 

Het zijn in ieder geval geen toeristen! Iets waar we altijd mee schermen. Nee, we zijn het zelf en daarbij 

zeg ik met name wij: zowel Kagers als Buitenkagers. Kagers lopen door de straten in de achterste wijk 

en op de camping. Buitenkagers lopen vooral richting Balgerij en achter Van Lent, waar ook grote 

poepproducties liggen in zowel de berm als gewoon op de weg. Ieder grasveld op de Kaag bezwijkt 

onder de hondenpoep, maar ook de weg langs de Balgerij of gewoon de straat. Dus iedereen die dit 

doet is dus schuldig! 

Ik heb in onze wijk in 1 week meerdere poepproducties gezien en met name in de Julianalaan. Dan ga 

je toch nadenken welke honden dit hier kunnen doen? Zitten ze vast in de tuin of aan een riem of lopen 

ze los? Draait de baas het hoofd om bij het uitlaten, kijkt men stiekem of niemand het ziet? Hetzelfde 

geldt voor de Nassaulaan. Ook hier zijn enorme hopen vooral in de berm wat supersmerig is voor 

watervogels. En op de camping, waarbij liefhebbende baasjes ook om zich heen kijken en de productie 

van hun hond(en) laten liggen, terwijl andere baasjes, die zich hieraan ergeren, dit dan ook maar 

opruimen om het zo een beetje leefbaar te houden. 

Ik heb zelf twee chihuahua’s die roze poepzakjes hebben. Ik ruim de kleine poepjes op. En ik zie in de 

afvalbak mijn roze zakjes bovenop liggen, terwijl er minimaal tussen mijn uitlaatbeurten toch 10 

honden met poepproducties ook een zak zouden moeten hebben. Niet dus. 

DE POEPMAAT IS ECHT VOL! 
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Ik ben een groot voorstander van camera’s zodat dit vieze gedrag stopt. Of we moeten honden 

verplicht aan de lijn houden zodat deze niet zomaar ergens gaan poepen. Misschien moeten wij hier 

gemeenschapsgeld aan besteden. Tenslotte moeten we het hier leefbaar houden voor iedereen. En die 

grens is echt overschreden.  

Al met al een onderwerp wat echt op de Dorpsraad Agenda moet staan. ACTIE STOP DE POEP! 

 

Recept kniepertjes 

Kniepertjes zijn knapperige, dunne wafeltjes die volgens traditie aan het eind van het jaar gebakken 

worden. Ze staan symbool voor het afgelopen jaar dat zich heeft ontvouwen. Ze lijken op 

nieuwjaarsrolletjes, maar de structuur van beide koekjes is wel iets anders. Kniepertjes worden 

gemaakt met een deeg waarvan je bolletjes kunt maken, voor nieuwjaarsrolletjes wordt er een dunner 

beslag gebruikt.  

Platte kniepertjes recept: 

 

Nodig: 

• 500 g bloem 

• 200 g witte basterdsuiker 

• 200 g kristalsuiker 

• 200 g margarine 

• 2 eieren 

• Zakje vanillesuiker 

• Snuf kaneel 

Bereidingswijze: 

• Kneed alle ingrediënten tot een mooi deeg. 

• Verdeel het in balletjes ter grootte van een 

walnoot. 

• Vet een kniepertjesijzer in en knijp er een bolletje 

deeg tussen. 

• Bak tot een goudbruin kniepertje. 

• Laat afkoelen op een rooster. 

Nieuwjaarsrolletje recept  
 

Nodig: 

• 250 g roomboter 

• 500 g bloem 

• 400 g witte basterdsuiker 

• Snuf zout 

• 1 tl gemalen anijszaad of 

kaneel 

• 2 eieren 

• Water 

 

Bereidingswijze: 

• Smelt de boter en zet even opzij. 

• Zeef de bloem. 

• Meng het met de suiker, het zout en de anijs of 

kaneel. 

• Voeg de gesmolten boter en de eieren toe en roer 

goed door. 

• Voeg water toe tot het beslag zo dik is als 

pannenkoekenbeslag. 

• Klop met de garde tot er geen klontjes meer 

inzitten. 

• Zet het beslag even opzij en verwarm ondertussen 

het kniepertjesijzer. 

• Vet het ijzer in en giet met een juslepel beslag in 

het ijzer. 

• Knijp het ijzer dicht en bak tot lichtbruine koekjes. 

• Rol het koekje – direct als het uit het ijzer komt – 

om een houten stokje (of de steel van een pollepel) 

tot rolletje. 

• Laat even afkoelen en verwijder van het stokje. Laat 

verder afkoelen op een rooster. 

• Vul de rolletjes voor het serveren met stijfgeklopte 

slagroom. 
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Naar de Kaagse jeugdherberg in 1945 

Door: redactie Heen & Weer 

Op vakantie naar een jeugdherberg was ooit enorm populair onder jongeren. Ook de jeugdherberg ‘De 

Trekschuit’ op de Kaag (nu hotel Orion) kon zich in een enorme populariteit verheugen. Na de Tweede 

Wereldoorlog moest echter alles opnieuw worden opgebouwd. De volgende passages over de 

jeugdherberg zijn afkomstig uit het artikel ‘Nooit klachten over hotelkamers’ uit Het Parool, 4 mei 

1985, waarin het eerste vakantiejaar na afloop van die oorlog wordt beschreven, en uit de 

jubileumuitgave van de NJHC: ‘50 jaar dienstbaarheid aan de jeugd’. 

 

Trekken was al populair in 1929, toen de stichting 

Nederlandse Jeugdherberg Centrale (NJHC) werd 

opgericht. Alleen de ouderen waren er niet zo dol op. Zo 

schreef de pedagoog dr C. P. Gunning in maart 1929 in 

De Telegraaf: „Het in de hand werken van overmatig 

reizen en trekken der vrijgevochten jeugd! Wordt er de 

uithuizigheid niet door bevorderd, de familieband niet 

losser gemaakt? En de verantwoordelijkheid voor alles 

wat gebeuren kan, waar verschillende groepen van 

jeugd, jongens en meisjes, en dan nog buiten de eigen 

sfeer samenkomen?"  

 

In maart 1941 kwam daar een abrupt einde aan. De 

NSB'er/Jeugdstormleider G. A. van Dieren stapte het 

kantoor van de NJHC aan de Prof. Tulpstraat in 

Amsterdam binnen en zei dat hij opdracht had gekregen 

de centrale in nationaal-socialistische geest te leiden. 

Daarop nam het bestuur van de NJHC ontslag.  

 

Vier jaar later is er van het jeugdherbergnet weinig meer over. Van de 63 jeugdherbergen zijn er 24 in 

rook opgegaan. Van de resterende 39 kunnen er slechts 9 in 1945 weer trekkers ontvangen. De andere 

30 zijn in gebruik door geallieerde militairen, evacués, terugkerende arbeiders uit Duitsland enzovoort.  

„Het is het eerste jaar, maar ook nog wel enkele jaren later, improviseren geblazen. We drinken uit lege 

jampotten en je kunt overnachten voor een lepel, mes of vork. Uit legerdumps koopt de NJHC gamellen 

en ledikantjes (50 cm breed), verder met cocoshaar gevulde matrasjes die nog in de Engelse 

schuilkelders zijn gebruikt."  

 



8 

Uit de jubileumuitgave van de NJHC: 50 jaar dienstbaarheid aan de jeugd.  

 

En de 'ouders' van de jeugdherberg in De Kaag: „De volgende morgen (5 mei 1945) lopen verscheidene 

jonge kerels met zo’n band om de arm, een stengun om de schouders en nemen hun intrek in de 

jeugdherberg. De BS (Binnenlandse Strijdkrachten) maakt er een hoofdkwartier van. Wij kunnen alle 

surrogaten in de Kagerplas gooien, want met het invorderingsbevel en een door ons zelf gestencilde 

‘verklaring van overname' worden de planken van de jeugdherbergkelder met de heerlijkste 

levensmiddelen gevuld, van echte thee tot 'geweckt' vlees toe, afkomstig van enkele boeren in de 

Haarlemmermeerpolder."  

 

En dat hielp, vervolgen de toenmalige jeugdherbergouders hun verhaal: „Het is of onze gasten de 

karbonaden ruiken, want al spoedig komen ze weer opzetten, de jongens en meisjes. Liftend met 

legerwagens, met fietsen zonder banden, met de eenmaal per dag varende beurtschipper tussen 

Amsterdam en Rotterdam."  

 

Er was echter een probleem. „Er is slechts één slaapzaal ter beschikking, de andere gebruikt immers de 

BS. Maar geen nood, we hebben in de afgelopen jaren zoveel moeten improviseren, dat het nu ook wel 

zal gaan. Eerst de meisjes naar bed in het linkerdeel van de zaal, dan de jongens rechts; in het midden 

slaapt de jeugdherbergvader, beide afdelingen keurig gesepareerd door een aantal molton dekens."  

 

  
 

 

 

  



9 

 

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. 

Covid-19 en de consequenties 

We besloten eerder onze ALV, voorlopig uit te stellen. Zoals eerder gemeld, beraden we ons op een 

fysieke bijeenkomst dit voorjaar. Ook het huis aan huis innen van de contributie hebben we even 

uitgesteld. We hebben besloten daar voorzichtig mee van te start gaan. Parallel begint ook de poging 

de digitale weg te bewandelen; helaas wordt dat handwerk omdat de Euro incasso niet meer 

operationeel is. 

Onze actieve schaatsers hadden beperkingen op sportief terrein. De ijshal in Leiden is een afgesloten 

ruimte en moest om die reden in Lockdown. De Haarlemse kunstijsbaan is een open baan.  Wel zijn er 

beperkingen. Treintjes mogen niet, duo’s wel en het maximumaantal schaatsers is beperkt.  

T/m 14 jan opent de 400 m baan op werkdagen om 07:00, op zaterdag om 13:00 en zondag om 09:30 

uur. Sluiting alle dagen om 17:00 uur. De 30 x 60 opent op de werkdagen om 08:00 en op zaterdag en 

zondag als de 400 m baan. Een entreekaartje geeft toegang tot beide ijsbanen. Er is géén 

avondopening.  

Het is verplicht om een starttijd te reserveren. https://kassa.ijsbaanhaarlem.nl/Exhibitions/Register 

Tijdens de openingsuren voor het publiek is iedereen welkom: lidmaatschap van een ijsclub is niet 

nodig.  

Het ijs van de 400meterbaan wordt tijdens de publieksuren op het ‘hele’ uur verzorgd. Dus om 9:00 

uur, 10:00 uur, etc. De verzorging van de 30x60meterbaan vindt op verschillende momenten plaats. 

Op het moment van schrijven zijn voor de twee komende dagen alleen voor de starttijden 06:45 en 

07:00 uur nog enige plekken beschikbaar. Succes bij het claimen van een toegangstijd.  

Hopelijk blijkt dat na 14 januari de situatie is verbeterd en de toegangsmogelijkheden worden 

verruimd. Ging het maar lekker vriezen … 

Jeugdwedstrijden op zaterdag 27 november 

Voor het eerst in bijna 2 jaar werden er weer jeugdwedstrijden in Leiden georganiseerd. De eerste 

wedstrijddag onder de vlag van de Trainingsgroep Bollenstreek (TGB), opvolger van de STS-KGM. Alle 

27 jeugdschaatsers kon 3 afstanden rijden, 2 x 2 rondes en 1 x 1. Het regende PR’s. Omdat STS-KGM 

records geschiedenis zijn, werden in alle klassen dus ook de eerste TGB-records genoteerd. Zo reed 

onze Kaagse Maud Moret naar het record in de klasse Meisjes Welpen. Ze had slechts 119,040 sec 

nodig. Larissa Reinders, de # 2 scoorde 125,210 en Renske Kranenburg, # 3 130,100.  

Van deze plek proficiat, en ga zo door. 

 

 

 

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
https://kassa.ijsbaanhaarlem.nl/Exhibitions/Register
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Familiebericht 

 

Naschrift Ida van Es 

Dorpsgenoten, parochianen, allen, 

Wellicht ten overvloede meld ik het overlijden van Ida van Es en informeer ik u over het afscheid. 

Ida maakte jarenlang deel uit van de Margaretha Sinclair Groep, de vrijwilligers die onze kerk op orde 

houden. Daarnaast en meer in het oog lopend, althans wat resultaat betreft, zorgde Ida voor de 

bloemen die de vieringen nog meer sfeer gaven. Wekelijks en zo nodig vaker, 'organiseerde' ze 

bloemen en maakte er mooie stukken van. 

Op zaterdagen werd en wordt er door een aantal vrijwilligers in de keuken van de oude pastorie 

koffiegedronken en hielden we elkaar op de hoogte van zaken van belang voor parochie en 

parochianen en andere wetenswaardigheden en nieuwtjes. We hebben haar de laatste weken moeten 

missen en zo voelde dat ook. 

Onze gedachten gaan bij haar overlijden ook uit naar haar kinderen en kleinkinderen. De tekst op de 

kaart verbaast niemand: liefde en warmte ... Van deze plek wens ik hen sterkte in deze dagen en de 

kracht om door te leven zonder Ida én Ton. 

Als parochie verliezen we in haar een stille kracht, een parochiaan uit het goede hout gesneden. We 

gunnen haar van harte dat ze nu weer herenigd is met haar innig geliefde Ton.  Dat ze beiden mogen 

rusten in vrede.  

Aad 

 

  



11 

 

Naschrift bij de kaart. Minder bekend van Ida is haar schilderkunst. Met een simpel regeltje op het 

vrijwel lege vierde vlakje van de kaart staat een verwijzing voor degenen die het ‘J.E.v Es.’ niet is 

opgevallen. 

  



12 

 

Boekennieuws 

Door: Glynis Breman 

‘Harlem Shuffle’ van Colson Whitehead 

Het verhaal speelt zich af in de 60-er jaren in New York City. De hoofdpersoon, Carney, is de zoon van 

een beruchte boef, die vooral handelde in gestolen waar, maar die ook niet vies was van geweld. Hij 

heeft in de gevangenis gezeten, waardoor de hoofdpersoon bij zijn tante en haar zoon verblijft. 

Carney echter wil zijn leven aan de goede kant van het spoor leiden. Hij studeert en is de eigenaar van 

een meubelzaak. Hij is getrouwd met de dochter uit een respectabel gezin, zijn tweede kind is op 

komst. 

Alles lijkt goed te gaan, maar zijn neef brengt wel eens gestolen waar naar de winkel, omdat Carney de 

juiste mensen kent om het in het reguliere circuit te krijgen. Zo leeft hij in twee werelden. Voor zijn 

gezin en zijn schoonouders aan de goede kant van het spoor, maar voor zijn neef en consorten aan de 

verkeerde kant. 

In de 60-er jaren zijn ook de rassenrellen in New York, wat een grimmig beeld schetst. 

Ik vond het een spannend boek, maar ook realistisch zoals New York in de 60-er jaren wordt 

weergegeven. Het is ook de vraag of het iemand lukt om zich te bevrijden van het duistere verleden. 

Daarnaast was er ook nog een grappige beschrijving van het fenomeen ‘dorsay’ (dor=dormir=slapen 

en say=veiller=wakker zijn). Vroeger ging men vroeg naar bed, voordat er elektriciteit was. Vervolgens 

werd je wakker en dan was je het productiefst om daarna een paar uur te slapen en vervolgens aan de 

werkdag te beginnen. 

Ik heb nu wel elektriciteit, maar ik word altijd rond 03:00 wakker om een uur of wat te lezen, een paar 

uur in te slapen en om 07:30 mijn dag te beginnen. Normaal dus.   

Maar goed voor een boef is ‘dorsay’ qua slaap-waak ritme uitstekend geschikt. 

‘Fortuna’s kinderen’ van Annejet van der Zijl 

In 2020 schreef Annejet van der Zijl het Boekenweekgeschenk ‘Leon en Juliette’. 

Dit jaar heeft zij het hele waargebeurde verhaal voor ons opgetekend. De liefde tussen de witte 

Hollander Leon en de Amerikaanse slavin Juliette in het begin van de 19de eeuw.  

Hij kocht haar van haar eigenaar en vader en gaf haar de vrijheid. In het geheim trouwde hij haar toen 

zij 14 jaar oud was en samen stichtten zij een gezin. Het was in die tijd ongehoord dat een succesvolle 

witte man openlijk met een slavin leefde. Zij moeten hun relatie geheimhouden, maar de situatie in 

Charleston, in het zuiden van Amerika, noopt hen om eerst hun kinderen in het geheim op schepen 

naar Nederland te sturen en vervolgens gaat ook Juliette in het geheim met haar jongste, een baby, 

naar Nederland. Leon is een zeer succesvolle zakenman, hij heeft huizen in Amerika, een bank, een 

wijnhandel en heeft zijn fortuin al gemaakt als hij in Nederland in Monster burgemeester wordt. 

Zijn oudste dochter trouwt met een Nederlander en gaat naar San Francisco tijdens de ‘Gold Rush’. 

Leon heeft haar bij haar geboorte niet als ‘vrij’ kind kunnen registreren.  

Het is een bijzondere familiesaga over mensen, die zich niet lieten leiden in hun liefde door huidskleur 

en het nemen van risico’s. 

Dit boek sprak mij vooral aan omdat het gebaseerd is op ware gebeurtenissen en omdat het zo 

bijzonder is dat Juliette, een zwarte vrouw, alom gewaardeerd en geliefd werd in Monster, in het 

Westland, waar Leon, rond 1840, burgemeester was.  

Daarnaast lees je hoe het in Amerika toeging rond de slaven, die zweepslagen kregen om ze in toom te 

houden. Uit het archief van de familie heeft mevr. Van der Zijl ook foto’s toegevoegd. 

‘De Belofte’ van Damon Galgut. Winnaar Booker Prize 2021 

Een indringend verhaal over het verraad dat gepleegd wordt aan de overleden moeder. 

In het boek wordt ook de recente geschiedenis van Zuid-Afrika verteld in de geschiedenis van de 

Afrikaner familie Swart. 

Het boek is opgebouwd uit hoofdstukken waarin er steeds een familielid van de familie Swart sterft. 

Het begint met de belofte die de moeder op haar sterfbed afdwingt bij haar man: hij moet het huis 

waarin de zwarte hulp Salome woont aan haar schenken. De jongste dochter Amor hoort haar vader dit 
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beloven. 

De belofte speelt zich af tegen de politieke ontwikkelingen in Zuid-Afrika. De dood van de moeder 

speelt zich af tijdens de township-rellen in 1984, de vader sterft rond de toespraak van Mandela voor 

het rugbyteam dat het land leek te verenigen. De zus Astrid sterft, nadat ze bij de inauguratie van 

president Mbeke was geweest en broer Anton sterft als president Zuma aftreedt. 

Apartheid werd de officiële naam die de bevolking verdeelde in 4 groepen: blank, zwart, gekleurd en 

Indiaas. Het totalitaire apartheidsregime transformeerde het land tot een zgn. regenboognatie, van 

nieuwe hoop, met de meest liberale grondwet van de wereld. Maar voor veel Zuid-Afrikanen zijn deze 

theoretische vrijheden nog geen alledaagse realiteit. 

Zuid-Afrika heeft mij nooit aangetrokken om op bezoek te gaan en dit heeft vooral met Apartheid te 

maken. Het is vreselijk hoe mensen naar nadere mensen kijken die niet dezelfde huidskleur hebben. 

Wij zijn wel in Zimbabwe geweest nadat het niet meer Rhodesië was. Zimbabwe is een prachtig land, 

veel mooie natuur maar ook hier was er nauwelijks te spreken van de Zimbabwaan van welke 

huidskleur dan ook. Je had er de witten, afkomstig van de Boeren en de zwarten, de werkers. Ik vroeg 

aan onze gastheer en -vrouw of zij cassave (een eetbare wortelknol, die veel in Zuid-Amerika en Afrika 

wordt gegeten) kon krijgen. Zij hadden daar nog nooit van gehoord. 

 

Naamgeven is cultuur, naam dragen is natuur. 

Door: Victor Schut 

Het stoort me dat de pont zo fantasieloos is geworden. Grauw en grijs. Ook de naamgeving is zeker 

geen hamerstuk geweest, maar daar kan makkelijk wat aan gedaan worden. Want laten we wel wezen: 

“Kaag” en “Kaag 1” is niet echt inspirerend. Je mag verwachten dat er minimaal 1 Buitenkaag was 

gedoopt. 

Ergens heb ik gelezen dat de pont vroeger: ‘De pont der zuchten’ werd genoemd. Hoe treffend zou het 

zijn om deze naam weer te gaan gebruiken. Dan verbindt de pont niet alleen Binnen- met Buitenkaag 

maar ook met het verleden. 

 

Schippertjes 

Gevraagd: gratis stekpotten, P9 potten, kweekpotten. 

Koopt u wel eens planten of bloemen in plastic potten (rond, vierkant, in een tray), en gooit u de 

potten of trays weg? Niet doen! Ik wil ze graag hergebruiken voor mijn zaden en planten. Grootte, 

kleur, vorm of hoeveelheid maakt niet uit, alles is welkom (ook lekbakken). Schoon hoeft het niet te 

zijn, wel heel. 

U mag ze achter het hek neerzetten op Prins Bernhardlaan 2, of even langsbrengen bij de zeilmakerij 

(Wilhelminalaan 8). Mocht het nodig zijn, dan kan ik het ook ophalen. Stuurt u mij gerust een mailtje 

op induploami@gmail.com. 

Alvast enorm bedankt! 

Te koop: 

• IJshockey schaatsen merk Nijdam, in maat verstelbaar 38-41, semi softboot, ijzers roestvrij 

staal, veter en clipsluiting, weinig gebruikt prijs € 25,00 

• Plexiglas sidetable, transparant 3 cm dikte glas, 2 plateaux, 70 cm hoog x 33 cm breed en 21 

cm lang, prijs € 70,00 

• Plexiglas transparant verrijdbare thee kar, 2 plateaux, Prijs € 50,00 

Gratis op te halen: 

• Drone merk Parrot 

• Bureau, zwarte plank met 2 witte losse schragen 

Tel: 06-22542744 
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Kaart Kaag en Kagerplassen in 1617.  
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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)




