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Evenementenkalender 

Wat Waar Wanneer 

Informatiebijeenkomst 

energietransitie 

Volgt 9 maart 

Oranjefeesten Kaag en Buitenkaag 

Zie pagina 8 

11 t/m 27 april 

Bezoek burgemeester Heijstee-

Bolt 

Volgt 12 mei 

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

Zie ook evenementen op de site van www.kaag.nl 
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Van uw redactie 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

Bij het lezen van het recept van de ‘Walnotentaart uit De Beauvoir’ gingen onze gedachten niet alleen 

naar de smaaksensatie die deze lekkernij ongetwijfeld zal zijn, maar ook naar de Franse schrijfster en 

filosofe Simone de Beauvoir. Evenals haar levensgezel, Jean-Paul Sartre, wordt De Beauvoir gerekend 

tot de stroming van het existentialisme. Deze filosofie gaat uit van ieders eigen verantwoordelijkheid 

voor zichzelf en de wereld om zich heen. Die verantwoordelijkheid kan niet worden afgeschoven op 

anderen of op externe omstandigheden. In haar roman ‘Le sang des autres’ (1944) schrijft zij: “Maar de 

mens is gedoemd te leven; zijn eigen leven te leven.” Daarmee bedoelde zij dat een mens met zijn of 

haar eigen leven noodzakelijk (of noodgedwongen) indringt in het leven van een ander. Niet de lichtste 

kost misschien, maar de moeite waard om eens verder over te filosoferen bij het genieten van een 

gelijknamig stukje notentaart… 

 

Over boeken gesproken: in het boekennieuws dat Glynis Breman met ons deelt, maken wij elke maand 

weer kennis met nieuwe (of oude) uitgaven die beslist de moeite van het overwegen waard zijn. Een 

manier om boeken te leren kennen die je mogelijk niet kent of anders niet zou overwegen. 

 

Nu de samenleving steeds meer van het slot gaat – en we meer richting het licht van de lente gaan – 

komt het gemeenschapsleven ook weer op gang. Helaas weer géén Kaags toneel dit jaar, maar wel 

restaurants die weer open zijn, Kaagfit en De Stal die weer dingen organiseren, Stichting WIJ die het 

culturele programma weer opstart en natuurlijk het Oranjecomité dat staat te trappelen om als 

vanouds een rijk programma te organiseren voor en op Koningsdag. 

 

Veel leesplezier! 
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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,  

De eerste maand van het jaar is alweer voorbij. Deze maand was vooral grijs, koud en veelal nat. Op de 

laatste dag van deze maand waaide er een pittige storm over de Kaag en de Buitenkaag. Maar het 

wordt wel alweer lichter dus vanaf nu zullen de dagen alleen maar langer worden en dat is leuk om 

naar uit te kijken.  

Allereerst willen wij graag stilstaan bij het overlijden van de heer Jan Verhaar op 14 januari jl.  

Jan Verhaar was bij veel dorpsgenoten van Kaag en Buitenkaag bekend en geliefd. Sinds 2002 molenaar 

van de Kagermolen. Hij was een fervent ijszeiler en actief in de ijszeilvereniging de Robben. Tevens 

was hij een fanatiek zeiler en sinds jaren bestuurslid van het Schippertjes dag comité. Jan Verhaar heeft 

jarenlang ook de prijzen gemaakt voor Schippertjesdag. Velen van u zullen een leuke herinnering aan 

Jan hebben in de vorm van de bekende schildjes met gravures van een karakteristieke zeilboot. Op 20 

januari jl. is er in besloten kring afscheid genomen van Jan. Wij wensen de familie van Jan Verhaar veel 

sterkte en troost toe.  

Wij hebben een paar informatieve mededelingen voor u.  

Buitenkaag, Leidsemeerstraat 6  

De plannen voor de Leidsemeerstraat 6 zijn gedeeld met de bewoners die naar de 

informatiebijeenkomst zijn geweest. Voor uw informatie: de informatiebijeenkomsten zijn 

georganiseerd door FRESCH Real Estate. In principe zijn alle bewoners van de Buitenkaag uitgenodigd 

via een flyer om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Bewoners die nog vragen hebben over het plan 

of die de plannen willen ontvangen, die kunnen zich richten tot FRESCH Real Estate via 

stagiare2@freschrealestate.nl. De volgende stap voor deze plannen is dat er een 

haalbaarheidsonderzoek gestart zal worden, waarin bij de gemeente getoetst zal worden of het plan in 

het bestemmingsplan ingepast kan worden. FRESCH Real Estate heeft de bewoners die hebben 

meegedaan aan de informatiebijeenkomst beloofd hen op de hoogte te houden. Wij zullen de 

tekeningen van het plan op onze internetsite van de Dorpsraad delen.  

Ligplaatsontheffing  

Heeft u een recreatievaartuig, woonboot of steiger in water van de provincie Noord-Holland? Dan heeft 

u een ligplaatsontheffing van de provincie nodig. Ook als u al een ontheffing van de gemeente of 

waterschap heeft. Vanaf het begin van het vaarseizoen (april) 2022 gaat de provincie actief controleren 

of iedere woonboot een ontheffing heeft. Een digitaal vignet kan gelezen worden door de 

vaarweginspecteurs en de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) van de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied. U vindt meer informatie over de ligplaatsontheffing in de bewonersbrief en 

folder, die wij bijvoegen in deze Heen en Weer.  

Gebiedsmanager Gemeente Haarlemmermeer  

Namens de gemeente Haarlemmermeer zijn er twee nieuwe gebiedsmanagers aangesteld voor de 

Buitenkaag. Wij spreken binnenkort met deze nieuwe gebiedsmanagers. Op de agenda staan 

onderwerpen als de blauwe zone, parkeerterrein van Lent en inrichting van de weg bij de pont.  

  

Secretariaat:  

Nick Surber 

Huigsloterdijk 359  

 

mailto:dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl
http://www.kaag-buitenkaag.nl/
http://www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0
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Kaag, Irenelaan 3a  

De nota van beantwoording zienswijzen voor het bestemmingsplan Irenelaan 3a, Kaag is beschikbaar. 

Er zijn 15 zienswijzen ingediend met circa 65 punten van aandacht. Natuurlijk overlappen deze punten 

van aandacht elkaar geheel of gedeeltelijk. Op het moment van dit schrijven is het te vroeg om 

conclusies te trekken over de beantwoording van de zienswijzen. Op 7 februari as. wordt er een 

hoorzitting georganiseerd voor diegenen, die een zienswijze hebben ingediend. De Dorpsraad zal 

namens de bewoners inspreken. De zienswijze van de Dorpsraad is beschikbaar op onze website.  

Op 12 mei as. zal de nieuwe burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw Heijstee-Bolt, de Kaag 

bezoeken. De Dorpsraad zal het ontvangst verzorgen en een interessant, leuk en nuttig bezoek 

organiseren.  

Energie en Klimaat: wat betekent het voor ons?  

Wij kregen leuke reacties op ons initiatief om samen met de gemeente een informatiebijeenkomst te 

organiseren voor inwoners met informatie over wat er speelt op het gebied van de energietransitie. 

Tevens kregen wij van diverse bewoners het aanbod om een bijdrage te leveren. Leuk en interessant! 

Op het programma komen wij nog terug. Maar noteer vast in uw agenda woensdag 9 maart as. Deze 

uitnodiging is voor Kaag en Buitenkaag.  

Ter informatie laten wij u weten dat de gemeente Kaag en Braassem inmiddels de Transitievisie Warmte 

Kaag en Braassem definitief heeft vastgesteld. De visie kunt u vinden op de website van de gemeente 

Kaag en Braassem.  

Diversen  

Lustrum Dorpsraad - Prijsvraag  

Wij kregen een tweede heel leuk idee om ons lustrum te vieren. We beraden ons nog op de uitvoering. 

Voor degene die de berichtgeving over ons lustrum gemist hebben, kijk ook mee op onze 

Facebookpagina. Leuke ideeën voor Kaag en Buitenkaag kunnen het hele jaar nog ingediend worden.  

Van de Pontraad  

U heeft allemaal inmiddels toch wel het bewonersvignet en het vignet voor de auto aangevraagd. Zo 

niet, neem graag contact op met Blue Amigo. Wij ontvingen het bericht dat Kaag-2 binnenkort een 

paar dagen in groot en regulier onderhoud gaat. De datum is door de storm van 31 januari verzet. 

Kaag-1 is beschikbaar voor de veerdienst.  

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.  

 

 

 

http://www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0
https://www.kaag-buitenkaag.nl/
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Kijk voor meer informatie: www.noord-holland.nl/ligplaatsen 
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Buitenkaag-Kaag: dubbeldorp of tegenstrijdige belangen?? 

Door: Benita Verhoef, tel. 06- 83328213 

Dit jaar bestaat de dorpsraad Kaag-Buitenkaag 50 jaar. 

In het januari nummer van het Heen & Weer staat een stuk van de redactie waarin vermeld wordt dat er 

een mailtje van een bewoner van de Buitenkaag is ontvangen, die o.a. aangaf het Heen & Weer niet 

meer te willen ontvangen, omdat er werkelijk niets meer in staat over Buitenkaag. 

Deze reactie is ook voor mij als Buitenkager heel herkenbaar, en velen met mij, denk ik. Ook ik heb 

echt het gevoel dat het eigenlijk alleen maar draait om het eiland de Kaag. 

Buitenkaag ondervindt veel hinder van diverse zaken van de Kaag, denk hierbij aan de parkeeroverlast 

en de pont voor het zwaar vrachtverkeer naar de Kaag vanaf de Lisserdijk. Belangrijk is te realiseren 

dat ALLE aanvoer van personen en materialen naar de Kaag via de Buitenkaag gaat, met alle gevolgen 

van dien. 

Reacties van de kant van een aantal bewoners van de Kaag dat bewoners in Buitenkaag niet zo moeten 

zeuren, zijn echt totaal ongehoord en kwetsend!! 

De whatsapp groep Dorpsraad Kaag-Buitenkaag gaat alleen maar over de pont en nergens anders over.  

Er wordt een informatiebijeenkomst aangekondigd over energie en klimaat, maar eerst alleen maar met 

de gemeente Kaag en Braassem (en later mogelijk ook met de gemeente Haarlemmermeer). 

Er was begin december 2021 een bijeenkomst over de plannen Leidsemeerstraat 6, waarvoor de 

inwoners van Buitenkaag zouden zijn uitgenodigd. Ik weet niet wie hiervoor zijn uitgenodigd, maar ik, 

en velen met mij, zijn hier echt NIET voor uitgenodigd. Door wie was deze bijeenkomst georganiseerd, 

en waar, en wat is er misgegaan met de uitnodigingen? 

Het laatste wat de dorpsraad hierover schrijft is slechts: “Als u ze niet gezien heeft en interesse heeft, 

laat dat graag weten”. Blijkbaar niet belangrijk genoeg om hier verder aandacht aan te besteden in het 

Heen en Weer. 

Neen, je moet er zelf verder achteraan. Waarom verder geen info hierover in het Heen & Weer, op de 

whatsapp-groep of op de Facebookgroep van de dorpsraad? 

Tijden veranderen. Er is al eerder de discussie/gedachte uitgesproken of de huidige dorpsraad nog wel 

de beide dorpen vertegenwoordigt. Vanuit de parkeergroep Buitenkaag is ook expliciet de vraag aan de 

bewoners in Buitenkaag gesteld in een huis-aan-huis enquête hoe men denkt over een aparte 

dorpsraad. Een groot gedeelte van de mensen heeft aangegeven niet tevreden te zijn over de huidige 

dorpsraad. 

Echter, dit belangrijke teken aan de wand, wordt geheel GENEGEERD door de dorpsraad.  

In de laatste ALV (Algemene Ledenvergadering) (wie zijn er trouwens lid van de dorpsraad, hoe word je 

lid. Ook zoiets waar ik niets van begrijp) van mei 2021 is aangegeven, na te gaan denken om op een 

andere manier met elkaar te gaan communiceren. Ook zijn mensen gevraagd of ze een actieve bijdrage 

willen gaan geven voor de dorpsraad voor bepaalde onderwerpen. 

Bij die woorden is het alleen maar gebleven. Ik heb er verder niets meer van gehoord. 

Loze woorden en voornemens….. 

Ik waardeer echt de inzet en de tijd die de mensen van de dorpsraad erin steken, maar het is echt tijd 

voor een cultuuromslag en sta open voor opbouwende kritiek, die bedoeld is om erover na te denken 

of dit de goede manier om zo door te gaan. 

Times are changing. Misschien is het tijd om na 50 jaar huwelijk tussen de dorpen Buitenkaag en de 

Kaag om in goed overleg uit elkaar te gaan en ieder zijn eigen weg te gaan……. 

 

Noot van de redactie: de Dorpsraad heeft ons laten weten n.a.v. dit bericht in gesprek te gaan met 

mevrouw Verhoef. 
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Naamgeving pont 

Door: Anne en Ted Zwetsloot 

 
 

We lazen het stukje van Victor Schut over de naamgeving van de pont en onmiddellijk herinnerden we 

ons, dat het bord ‘Pont der zuchten’ nog ergens in het souterrain moest liggen. En inderdaad, het 

stond er nog, zo goed als nieuw. 

In de jaren 60 was de pont van de gebroeders Zwetsloot; Koos, Ted en Jan. Ook toen was er altijd wat 

aan de hand met de pont. Als grap maakten ze het bord, dat Ted op bovenstaande foto vast heeft. 

Het heeft niet echt lang aan de pont gehangen. De gemeente verzocht hen dit te verwijderen, want ze 

waren er niet echt blij mee. 

Zo zie je maar dat naamgeving niet makkelijk is. 

 

Boekennieuws 

Door: Glynis Breman 

‘Obscuritas’ van David Lagercrantz 

David Lagercrantz is het meest bekend van het boek ‘Ik, Zlatan’ over de biografie van voetballer Zlatan 

Ibrahimovic. Hij is door de erven van de Millenium reeks gevraagd om de serie af te maken en dat heeft 

hij in de geest van de schrijver Stieg Larsson ook gedaan. 

Met ‘Obscurita’ start hij een trilogie, die hij zelf heeft bedacht over een agente van Chileense afkomst 

uit een achterstandswijk en een autistische professor van zeer goede afkomst die gespecialiseerd is in 

ondervragingstechnieken. Deze beide hoofdpersonen zijn boeiende personages en je wil meer over ze 

te weten komen. 

Het is een spannend plot, dat zich afspeelt in 2003. Het gaat over een in Zweden wonende 

voetbalcoach van Afghaanse afkomst die vermoord wordt aangetroffen. De omstandigheden rondom 

de moord zijn verdacht. Uiteindelijk worden de Amerikanen er ook bij gehaald en wordt het verhaal 

door de schrijver heel dramatisch neergezet. 

Wanneer de werkelijke daders gepakt worden, wordt het door de schrijver zo realistisch beschreven dat 

je bijna medelijden met ze krijgt, omdat je de beweegredenen begrijpt. 

Ook brengt David Lagercrantz het toenmalige migrantendebat, dat eigenlijk nog steeds actueel is, 

mooi in beeld en dan zwijg ik nog van de wantoestanden in Afghanistan aangericht door de Taliban en 

later door de Amerikaanse regering. Ook nu is Afghanistan veel in het nieuws. En de hele migranten 

issue wordt zelfs tot in de Kamer uitgespeeld door de PVV. 

Ik kan niet wachten op de volgende delen van de reeks, al is het alleen maar om de hoofdpersonen 

beter te leren kennen. In de Millennium reeks was Lisbeth Sallander een van mijn lievelingspersonages. 
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Oranje nieuws én de data van de OC-activiteiten 

Door: Annemieke van Dorsten van Oranje Comité de Kaag 

Sinds november 2021 zijn we weer gestart met onze vergaderingen. Allereerst wil ik jullie informeren 

over de gewijzigde samenstelling van ons Comité. Zoals jullie weten is onze Jan (Verwater) jarenlang 

met ons zeer actief geweest. Eind vorig seizoen heeft hij echter aangegeven te willen stoppen. 

Jan, we missen je nu al, maar begrijpen je beslissing. Hartstikke bedankt voor al je inzet en je 

enthousiasme! Daarnaast is Jaap inmiddels verhuisd en heeft na nog meer actieve OC-jaren óók 

aangegeven te willen stoppen, máár draait dit jaar nog wel als schaduwlid mee. Heel fijn, want 

zodoende kunnen we nog geregeld aan je vragen hoe het ook al weer zat..:) 

NIEUW in ons team van vrijwilligers zijn Mieke van Dullemen, wonende op de Kaag en Jan Dingjan van 

de Buitenkaag. Wij zijn super blij met jullie, hopelijk gaan jullie het net zo leuk vinden als wij! Welkom 

bij de club! 

In deze tijd een organiserend comité zijn, die leuke activiteiten organiseert, is lastig. Je weet immers 

niet hoe de situatie zal zijn over een paar maanden…. Wat mag er wel, wat mag er niet. 

Daar zijn wij uiteraard niet de enige in, maar we hebben er wel mee te dealen. 

Dus hebben wij een plan A én een plan B bedacht. Plan A is ‘all the way’ …. een heel vol programma 

net als ‘vroeger’. Daarnaast plan B… een verkort, deels online, programma wat Corona proof is. 

Wij zijn flexibel en rekenen op jullie begrip. 

De data van onze activiteiten (plan A): 

• Maandag 11 april 2022: Start Facebook actie 

• Maandag 18 april 2022: (2e paasdag) Fietstocht 

• Donderdag 21 april 2022: Viswedstrijd 

• Vrijdag 22 april 2022: Spelletjes avond in de Ontmoeting, 20:00 uur (vanaf 15 jaar) 

• Zaterdag 23 april 2022: Oranje Bridgedrive in de Ontmoeting, 13:00 uur 

• Bingoavond: LIVE óf ONLINE 

• Maandag 25 april 2022: Volleybaltoernooi in de sporthal, 19:00 uur 

• Dinsdag 26 april 2022: Koningsnach toernooi (tennis) 

• Woensdag 27 april 2022: Koningsdag, schoolplein St. Willibrordusschool 

• Woensdag 4 mei: 2022 Dodenherdenking 

Mocht ‘plan B’ nodig zijn, dan horen jullie t.z.t. welke activiteiten daaronder vallen. 

Tot zover het Oranje nieuws, hopelijk volgende maand weer wat meer. 

 

Schippertjes  

 

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

• Heeft u een gevonden of verloren voorwerp? 

• Wilt u een oproep plaatsen? 

• Heeft u een familiebericht? 

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

Voorwaarden:  

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

Schippertje aanleveren via heenenweerkaag@hotmail.com. 

Vermeld bij uw Schippertje altijd uw naam, adres en telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres. 
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Nieuws vanuit de St. Willibrordus  

Door: Erna van Steen, namens het team 

Ook dit jaar kregen we weer te maken met een vervroegde kerstvakantie. 

Gelukkig hadden we al rekening gehouden met een alternatieve datum en 

konden we op 16 december op een gepaste wijze met elkaar het Kerstfeest vieren. Alle kinderen 

hebben die dag een mooi kerststukje gemaakt. Het dennengroen rook je in de hele school. Later op de 

dag werd die geur vervangen door de geur van allerlei lekkers dat tijdens de ‘kerst-high-tea’ werd 

geserveerd. Natuurlijk hebben we ook naar het kerstverhaal geluisterd. De dag werd afgesloten met 

een kerst-samenzang op het schoolplein. Samen met de ouders hebben we verschillende kerstliedjes 

gezongen. Misschien heeft u dit gehoord en meegezongen… In de ‘lockdown week’ voor de 

kerstvakantie heeft onze vakdocent bewegingsonderwijs, meester Jorn, een speurtocht gemaakt die de 

kinderen tijdens de lockdown of in de vakantie konden lopen. De speurtocht leidde de kinderen door 

Buitenkaag en Kaag en had bijna 50 vragen! Dus… Als u kinderen tegenkwam met een formulier, weet 

u nu dat ze allerlei vragen aan het beantwoorden waren. Het doel? Het winnen van een grote beker! De 

tocht was lang, het was best koud, maar superleuk!  

Wat waren we blij dat we na de kerstvakantie weer gewoon open mochten! Helaas mogen ouders nog 

niet in school… Op dit moment werken we in groep 1/2/3 aan het thema ‘Heksen en sprookjes’. De 

kinderen genieten van het verkleden als heks of tovenaar om dan een rollenspel te spelen in het 

speelhuis. Ook wordt er gevouwen, getekend, geknipt en geplakt rondom het thema. Wist u dat je met 

water en inkt allerlei verschillende kleuren toverdrank kunt maken? Er wordt hier veel mee 

geëxperimenteerd.  

In groep 4 staat het thema ‘Wanneer was dat?’ centraal. Ze gaan terug naar de tijd van de dino’s, maar 

ook naar de tijd van de ridders en kastelen en de tijd van de piraten. Ook leren ze meer over de tijd 

waarin hun opa en oma klein waren. Het is een heel interessant thema!  

Groep 5 t/m 8 werkt de komende periode aan het thema ‘De Gouden Eeuw’. We nemen o.a. een kijkje 

in het atelier van Rembrandt, lezen over de overwintering op Nova Zembla, gaan aan boord van een 

VOC-schip en leren wie Willem van Oranje was. Wat een interessant thema is dit!  

Dit schooljaar besteden we extra veel aandacht aan het lezen: technisch lezen, begrijpend lezen, maar 

vooral ook plezier in het lezen! We doen dit jaar dan ook mee aan de Nationale Voorleesdagen. Deze 

campagne wordt jaarlijks gehouden en heeft als doelstelling om het voorlezen te stimuleren. Tijdens 

de Nationale Voorleesdagen staan prentenboeken centraal. We hebben als school een aantal nieuwe 

prentenboeken aangeschaft die we met de kinderen behandelen. In groep 4/5/6 en 7/8 gaan de 

kinderen zelf een prentenboek ontwikkelen dat ze later aan elkaar gaan presenteren. Best spannend 

maar ook heel leuk! In de volgende Heen en Weer vertellen we u meer over de activiteiten die we op 

school hebben gedaan.  

 

Wie Wil Die Kan 

Door: Glynis Breman, namens de Toneelvereniging Wie Wil Die Kan  

Beste donateurs en iedereen die betrokken is bij de Toneelvereniging van de Kaag en de Buitenkaag, 

Wie Wil Die Kan. Helaas moeten wij tot onze grote spijt het optreden van ons toneelstuk in maart/april 

2022 annuleren. Ook dit jaar hebben de maatregelen een rol gespeeld.  

Wij zijn vol enthousiasme begonnen met repeteren in oktober/november, maar moesten toch weer 

stoppen in verband met de lockdown. Dit heeft tot gevolg dat er te weinig tijd is om te repeteren en 

het stuk voor 100% ter vermaak van jullie ten gehore te brengen. 

Het is inmiddels alweer 2 jaar geleden dat wij gespeeld hebben en wij staan te popelen om het toneel 

weer op te gaan. Natuurlijk houden wij goede moed en hopen eind van het jaar weer met een 

spiksplinternieuw stuk te beginnen zodat wij deze in 2023 met jullie kunnen delen.  
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Nieuws uit De Stal 

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

www.stalopdekaag.nl 

Weer open 

Net als vele anderen zijn ook wij blij dat we onze deuren weer open kunnen zetten om onze gasten te 

ontvangen. Dat die zin hebben om te komen, werd ons meteen, toen de maatregelen versoepeld 

werden, duidelijk. De telefoon ging menig keer, de boekingen komen weer binnen. En dat is goed 

nieuws. Ook is er belangstelling voor het huren van de kerk. Deze prachtige locatie leent zich echt voor 

meerdere doeleinden. De kerk is echt uniek als trouwlocatie, perfect voor een receptie, en uitstekend 

geschikt om er te vergaderen. Wilt u informatie over de beschikbaarheid en prijzen, neem dan contact 

op met Bob of Adriaan. Telefoon 0252-544688 of stuur een mailtje naar info@stalopdekaag.nl 

Breek in de week 

We missen de gezellige aanloop op de woensdagmorgen, maar toch lijkt het ons verstandiger om nog 

even te wachten met het openstellen van de woensdagmorgen, de zogenaamde Breek in de Week. Maar 

wie weet, kunnen wij u over een poosje weer gewoon op de woensdagmorgen een kopje koffie 

aanbieden.  

Wel staat er in onze agenda een evenement. 

DICHTER BIJ DE MENS BACH KUNT U NIET KOMEN 

In de Kaagse kerk organiseren wij een middag rond Bach. Het programma is nog niet in zijn geheel 

ingevuld maar zal bestaan uit muziek, zang en tekst rond de Bachbijbel. 

Hoezo Bachbijbel? Dat zit zo: Uitgeverij van Wijnen leent aan Boekwinkel Het Kruispunt in Hoofddorp 

tijdens de Veertigdagentijd de Facsimile van het meest persoonlijke document van Bachs nalatenschap 

uit: zijn Bijbel.  

In deze Bijbel die bestaat uit 3 delen kunt u over Bachs schouders meelezen en zien welke 

aantekeningen hij in zijn Bijbel heeft gemaakt.  

Kenners weten wat Johann Sebastian Bach op zijn boekenplank had staan.  Daar is een lijst van. Maar 

de boeken zelf gingen allemaal verloren. 

Allemaal? Nee. Het boek dat voor Bach het belangrijkste was, zijn Bijbel, is bewaard gebleven en ligt in 

een Lutherse universiteitsbibliotheek in Amerika.  

Dat boek, het meest bijzondere document uit Bachs leven, is nu beschikbaar als unieke facsimile-

uitgave. Dat betekent dat u deze heruitgave, die er tot in de details uitziet zoals het origineel, op 

zaterdag 2 april kunt bewonderen. U kunt dan kennismaken met de eigenhandige aantekeningen die 

Bach in zijn Bijbel aanbracht. 

Zoals gezegd, rond deze Bijbel wordt een mooi programma gemaakt. Uitgever Dingeman van Wijnen 

zal uitleg geven over dit unieke exemplaar. En ja als je Bach zegt, zeg je muziek… orgelmuziek. Jan 

Biemond één van de vaste organisten van de PKN-kerk gaat het orgel bespelen en hij verzorgt tevens 

de begeleiding van sopraan Wilma Schoenmaker. 

 

Zaterdagmiddag 2 april, vanaf 14.00 uur bent u welkom en om 14.30 uur begint het programma. 

De Stalmeesters ontvangen u met een kopje koffie, in de pauze schenken ze een glaasje en dat alles 

voor 15 euro per persoon. Wilt u deze middag mee beleven? Geef u dan snel op. Want vol is vol! 

  

mailto:info@stalopdekaag.nl
mailto:info@stalopdekaag.nl
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Stichting WIJ 

Door: Alice Bakker 

Stichting WIJ Presenteert heeft als doel om in Kaag en Braassem zo'n divers mogelijk cultureel 

programma neer te zetten. 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 maart 2022. 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.  

JEROENS CLAN – TERE ZIELTJES  

Zaterdag 5 maart - 20.30 uur Cabaret - €15 Alkeburcht – Noordhoek 19 – Roelofarendsveen.  

Er zijn twee soorten mensen: sneue lafaards die nooit iets nieuws durven te proberen én mensen zoals 

jij, die over tien jaar kunnen zeggen: ‘Ik was op 5 maart 2022 in de Roelofarendsveen bij Jeroens Clan. 

En toen waren ze nog een stuk goedkoper.’ Na een succesvolle finalistentournee van het Leids Cabaret 

Festival komen Jip de Poorter, Matthias Tuns en Bram Kroon nu met ‘Tere zieltjes’. Een programma vol 

snelle scènes, rauwe liedjes en scherpe grappen die jij op je werk gaat proberen na te vertellen.  

SUPERJUFFIE  

Zondag 6 maart - 14.30 uur Kindervoorstelling 5+ - €9 HAL60 – Pasteurweg 60 – Roelofarendsveen. 

Als er een dier in gevaar is, verandert juf Josje in Superjuffie. Zodra ze een hap van haar krijtje neemt, 

krijgt ze superkrachten en schiet ze als een tornado door de lucht. Zo redt ze alle dieren net op tijd! Al 

snel ontdekken haar leerlingen en Hakim, de conciërge, haar bijzondere gave. Gelukkig beloven ze 

niets tegen de strenge directeur te zeggen. Ondertussen gebeuren er hele vreemde dingen in de 

stadsdierentuin… Komt Superjuffies hulp op tijd?  

LOES LUCA – UIT HET HOOFD  

Zaterdag 26 maart - 20.30 uur Theater - €18 HAL60 – Pasteurweg 60 – Roelofarendsveen.  

Er woont een kind met haar 22-jarige vader ‘waar iets mee is’ en haar 19-jarige moeder ‘die er ook 

niks aan kan doen’ op de achterkamer bij opoe in het naoorlogse Rotterdam. Toen het kind zes weken 

was, tekende haar vader een snor op haar gezicht, waar de familie erg om moest lachen. De baby 

dacht: oh, ze lachen. Dan is het al bepaald. Ik word artiest. Nou, vooruit dan maar. ‘Uit Het Hoofd’ is 

een voorstelling over een leven dat lijkt op dat van Loes Luca. Toevallig speelt diezelfde Loes Luca een 

actrice die haar leven beschouwt. Ze wordt bijgestaan door de jonge actrice Kaatje Kooij die haar 

souffleuse speelt en daarom Oortje wordt genoemd. In ‘Uit Het Hoofd’ zoekt een actrice absoluut geen 

antwoord op de vraag: wie ben ik, maar ze krijgt dat antwoord toch. 

 

 

 

 

[Advertentie} 

   

Huisontruiming Bollenstreek 

Bedrijfsontruiming 

Spoedontruiming 

www.huisontruimingbollenstreek.nl 

info@huisontruimingbollenstreek.nl 

0612452127 

Buitenkaag 

 

http://www.huisontruimingbollenstreek.nl/
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Kaagfit 

Door: Marleen Bakker 

 

Film en lunch 

Op dinsdag 15 februari vertonen wij de film ‘Instinct’. Acteurs: Anthony Hopkins, Paul Bates, George 

Dzunda, Cuba Gooding. 

Deze uitdagende psychologische thriller van de succesvolle regisseur van ‘Phenomenon’ en ‘While you 

were sleeping’ mag je niet missen. Met Academy winner Anthony Hopkins en Cuba Gooding Jr. met 

daarnaast Donald Sutherland is dit een geweldige cast. In een gevangenis voor gestoorde criminelen 

staat de krankzinnige Ethan Powel (Hopkins) op het punt onderzocht te worden door de briljante jonge 

psychiater Theo Caulder. Gedreven door zijn ambitie en hunkering naar de waarheid zal Caulder 

uiteindelijk alles riskeren en zelfs zijn eigen leven op het spel zetten in een poging bizarre daden van 

de krankzinnigen te begrijpen. Dit intellectuele avontuur van Powel en Caulder is een beklemmende 

ontdekkingsreis…maar welke prijs moeten zij hiervoor betalen? 

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 

Open tafel 

De open tafel op de laatste vrijdag van de maand is op vrijdag 25 februari 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 

Bridge 

Deze maand is de bridgedrive in de Ontmoeting op zaterdag 26 februari om 13.00u. Opgeven bij Rob 

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

De activiteiten op een rijtje:  

• 15 februari lunch en filmmiddag in de Ontmoeting vanaf 12.00u 

• 25 februari open tafel in hotel Orion, ontvangst vanaf 17.30u 

• 26 februari bridgedrive in de Ontmoeting aanvang 13.00uur 

Digi-club in de Kaag 

De digitale wereld is best ingewikkeld. Daardoor kwam het verzoek van één van de inwoners van de 

Kaag om daar ook een Digi-Club op te richten. Sinds ruim 3 jaar geef ik, Annette Troost, aan 2 

groepen deelnemers les in digitale vaardigheden. Er komen verschillende onderwerpen van de 

smartphone en de tablet aan bod, zoals WIFI, geluid, WhatsApp, locatie delen, bestanden bijvoegen bij 

een email, betalen met de smartphone, foto’s doorsturen etc. Alle vragen over de smartphone en tablet 

kunnen in de groep worden besproken en we behandelen ze allemaal. Gewoon rustig en met veel 

herhalingen. Zo krijgt u steeds meer inzicht over wat u met zo’n ding allemaal kan en wordt de digitale 

snelweg een stuk eenvoudiger om te bewandelen. 

Mocht u belangstelling hebben om uw digitale wereld te vergroten dan is er de mogelijkheid om u in te 

schrijven. 10 weken lang komen we op een woensdag- of vrijdagochtend met 4 á 5 personen bij elkaar 

in de Ontmoeting om al die digitale mogelijkheden te bestuderen. We zijn dan zo’n 2 uur intensief en 

vooral ook gezellig bezig. De kosten zijn slechts €10 per les. Een mailtje of een belletje naar Rob 

Enthoven en u komt op de lijst. U bent van harte welkom. Bij voldoende interesse gaat de Digi club in 

maart van start. 
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IJsvereniging Kagermeer (KGM)  

Opgericht in 1914, inmiddels107 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 het verbeteren van je conditie en ijsvaardigheden. De Covid-19 

maatregelen zijn voorshands zodanig versoepeld dat we weer het kunstijs kunnen gaan gebruiken. 

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 

(hard)schaatsen bij te brengen. Zie:  www.wijc.nl .  

Voor nieuwe leden is er de mogelijkheid om drie proeflessen te krijgen, alvorens zij besluiten lid te 

worden en een abonnement te nemen. Interesse? Neem dan eerst contact op Jan Rodewijk. Hij regelt 

daarna de toestemming van de Technische Commissie, noodzakelijk om deel te mogen nemen aan een 

proefles. 

Covid-19 én consequenties voor onze ijsvereniging 

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 voorlopig 

even uitgesteld. We hebben besloten daar t.z.t. voorzichtig mee van te start gaan. Wel beginnen we 

met de poging de digitale weg te bewandelen; helaas wordt dat handwerk, de Euro incasso is niet meer 

operationeel. 

IJsbaan Haarlem: regels om verspreiding van corona te voorkomen. Zie ook https://ijsbaanhaarlem.nl 

Een starttijd reserveren is niet (meer) nodig. Kom niet naar de ijsbaan als je verkoudheidsverschijnselen 

hebt. Desinfecteer je handen bij binnenkomst. In de entreehal van de IJsbaan Haarlem moet je een 

mondkapje dragen. Doe dat ook op de omloop rond de ijsbaan. Er geldt een routingplan op de IJsbaan 

Haarlem. De entreehal is alleen voor binnenkomst. Het complex verlaat je via de uitgang (draaihek) aan 

de zijde van de parkeerplaats. 

Maartens Café-Restaurant is gesloten. Wel kan je consumpties kopen en die mee naar buiten nemen.  

In de hal mogen de picknicktafels langs de baan alleen worden gebruikt om schaatsen aan of uit te 

trekken. Hou de tafels verder vrij. Aan de spoorzijde van de baan zijn rustige plekken om je schaatsen 

aan te trekken. Daar kan gemakkelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. Hou die afstand ook als je 

langs de boarding moet wachten wanneer het ijs –in principe op de hele uren- wordt gedweild. 

Bij de kassabalie kan uitsluitend met de pinpas betaald worden. Tip: koop je toegangskaarten online. 

Omdat de ijsbaan een buitensportlocatie is hoef je geen Corona-toegangsbewijs te tonen. 

Momenteel opent de 400 m baan op werkdagen om 08:00, op zaterdag om 12:00 en zondag om 

09:30.  Middagsluiting maandag om 16:30, dinsdag, donderdag en in het weekend om 16:00, 

woensdag en vrijdag 17:00. Avond opening/sluiting, dinsdag t.e.m. vrijdag 19:30 -23:00. Tijdens de 

openingsuren voor het publiek is iedereen welkom, dus lidmaatschap van een ijsclub is niet nodig. Het 

is niet langer verplicht om een starttijd te reserveren. Als je niet gaat schaatsen mag je niet naar 

binnen; ouders van de allerkleinsten mogen de schaatsen van hun kind(eren) wel binnen onderbinden, 

maar dienen daarna het complex te verlaten. 

Ging het maar lekker vriezen … 

Details Schaatshal Leiden, zie: https://www.schaatshalleiden.nl 

 

 

  

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
http://www.wijc.nl/
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Walnotentaart uit De Beauvoir (FR.) 

Door: Jan Scheepens 

Lekker eten leer je vanzelf, lekker koken leer je van een chef. 

Onder de bezielende leiding van Chef Annet (voorheen chefkok van de Fransche Brug in 

Roelofarendsveen) kon ik diverse workshops volgen op een unieke locatie in Frankrijk. 

Op de Domaine de Beauvoir 

(www.domainedebeauvoir.eu) in de Bourgogne 

werden diverse Pinksterweekenden gevuld met 

kokkerellen in de keuken van dit statige 

Chambre d`Hôtes. (Het staat te koop trouwens. 

Als u toch al van plan bent om een leuke B&B in 

Frankrijk te beginnen is dit een absolute 

aanrader.) 

Niet alleen de Pinksterweekenden werden 

gevuld met kooklessen, ook in het najaar als in 

de regio de kastanjefeesten worden gehouden 

en de walnoten makkelijk uit de bomen vallen, 

werd met een leuke club hobby-koks een mooi 

menu bereid. 

Onder de eigen walnotenbomen op de minicamping eerst met zijn allen noten rapen, onder het genot 

van een wijntje pellen en een leuk recept uitproberen.  

Dit recept van de walnotentaart hield ik daaraan over. 

Succes en smakelijk. 

Jan. 

HET DEEG: (springvorm 24/26 cm) 

350g bloem – 150g witte basterdsuiker – 225g koude boter – 1 ei losgeroerd – mespuntje zout – zakje 

vanillesuiker 

• Zeef de bloem, suiker, zout. Snij de boter in blokjes en voeg samen met het ei toe. 

• Kneed er een samenhangend deeg van. 

• Vet de vorm in met boter en bekleed de bodem en de rand met 2/3 van het deeg. 

• Plaats de vorm en de rest van het deeg in folie in de koeling. 

DE VULLING: 

150g suiker – 2 eetlepels honing – 200 g gepelde, grof gehakte walnoten – handje gele rozijnen – 1dl 

room – 1 ei losgeroerd 

• Droge pan op matig vuur plaatsen. Strooi de suiker in de pan en laat deze, onder voortdurend 

roeren, langzaam kleur krijgen. 

• Voeg dan de honing toe, roeren. Dan de room, (kijk uit voor spatten) en de noten. 

• Blijf roeren tot dikke notenpasta is verkregen. 

Oven voorverwarmen op 200 C. 

• Rest van deeg uitrollen.  

• De noten massa in de vorm gieten.  

• Afdekken met rest van deeg.  

• Afstrijken met ei en er kleine gaatjes in prikken. 

Midden in hete oven in 30 minuten afbakken tot goudbruin. 

Deze taart kan zeker 1 week bewaard worden in dichte doos. (maar je maakt hem natuurlijk niet om te 

bewaren) 

  

http://www.domainedebeauvoir.eu/
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Molens in rouwstand voor overleden molenaar Jan Verhaar 

Bron: Studio Kaag en Braassem -  21 januari 2022 

Foto: Rijnlandse Molenstichting 

De molenaar van de Kagermolen, Jan Verhaar, is op 14 januari overleden. Jan was sinds 2002 molenaar 

en wordt door de Rijnlandse Molenstichting herinnerd als een betrokken en enthousiaste molenaar. Tot 

en met vrijdag zijn molenaars door de stichting gevraagd om hun molen in de rouwstand te zetten, om 

Verhaar te herdenken. 

Verhaar was zijn hele leven verbonden met de Kagermolen. Toen hij 12 jaar oud was werd zijn vader 

molenaar van dezelfde molen. In 2002 stopte de vorige molenaar en kon Verhaar het stokje 

overnemen. Met een roeibootje voer hij over de ringvaart om de Kagermolen te bereiken. In de zomer 

ging hij met een plezierbootje naar de molen en bracht daar dan vaak een hele week met zijn vrouw 

door. 

In de jaren 80 kwam er een elektrisch gemaal. Tot opluchting van Verhaar had deze echter niet zoveel 

capaciteit, waardoor de Kagermolen nog genoeg te doen had. ‘De kunst is om het gemaal niet te laten 

aanslaan door genoeg water weg te malen. Dat lukt vrijwel altijd’, vertelde hij in 2009 in het 

molenboek van de Rijnlandse Molenstichting. 

Noot van de redactie: In het volgende filmpje vertelde Jan over zijn molen:  

https://www.youtube.com/watch?v=uwQ80PRj3TI 
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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)




