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Evenementenkalender 

Wat Waar Wanneer 

Info-avond Energietransisitie 

en Duurzaamheid 

Orion 9 maart 20:00 uur 

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

Zie ook evenementen op de site van www.kaag.nl 

HEEN & WEER DIGITAAL 

Het Heen & Weer digitaal ontvangen? Stuur dan uw  

e-mailadres naar heenenweerkaag@hotmail.com 
In verband met de brand in Eijmershof is er deze keer geen voorwoord van de redactie, maar geven wij 

het woord aan de voorzitter van de Dorpsraad. Vanaf pagina 14 vindt u artikelen uit de lokale pers over 

de brand, de slachtoffers en de nasleep.  

mailto:heenenweerkaag@hotmail.com
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Van de voorzitter van de Dorpsraad 

Beste dorpsgenoten van de Buitenkaag en Kaag,  

Vorige maand schreven wij nog over het grijze weer en de wind. Inmiddels ziet de wereld er heel 

anders uit en zal iedereen op zijn eigen manier en met elkaar de gebeurtenissen van de afgelopen 

maand verwerken. Een oorlog is gaande op Europees grondgebied. De hele wereld is bezorgd. Wij 

leven mee met alle betrokkenen, die direct of indirect met dit vreselijk geweld te maken hebben.  

Op het moment dat u deze Heen en Weer leest, is het alweer ruim twee weken geleden dat de brand bij 

Eijmershof uitbrak en een verpletterende leegte achterliet. In één nacht raakten de bewoners van 20 

appartementen hun woning kwijt, vaak met alles wat daarin aanwezig was. Met grote verslagenheid 

hebben wij direct na de brand kennisgenomen van het overlijden van de heer Pier van Brakel. De heer 

van Brakel woonde al jaren op de Kaag en was bij vele bewoners bekend en geliefd. Hij was een 

vriendelijke en karakteristieke persoonlijkheid, die genoot van de gezelligheid van zijn dorpsgenoten. 

Wij wensen zijn familie veel sterkte en troost bij het dragen van dit onverwachte en verdrietige verlies. 

Restaurant Benjamin, voor veel bewoners en recreanten een gezellige en vertrouwde plek om te 

vertoeven en onlangs nog prachtig uitgebreid en verbouwd, is dan wel niet afgebrand maar zwaar 

beschadigd uit de brand gekomen. En tenslotte, het gebouw – voorheen Eijmershof – voor ons allemaal 

een begrip, voor velen een jeugdherinnering, totaal in roet en as.  

Fantastisch werk is geleverd door de hulpverleners, de lokale brandweer, de brandweer van buitenaf, 

onze veermannen op de pont, politie, onze wijkagent en het Rode Kruis. Allemaal professionals die 

direct ter plaatse waren en uren achter elkaar gewerkt hebben om de brand onder controle te houden, 

verdere verspreiding te voorkomen en gedupeerden op te vangen. Hartverwarmend is de hulp en steun 

die vanuit de bewoners van de Kaag, de Buitenkaag en de gemeente Kaag en Braassem direct op gang 

is gekomen. Spontaan en belangeloos is er opvang geboden aan de gedupeerde bewoners van 

Eijmershof; er is kleding ingezameld; crowdfunding opgestart; een luisterend oor geboden; opslag en 

huisraad aangeboden, regelwerk uit handen genomen etc. etc. En wat fijn dat vertegenwoordigers van 

de gemeente direct ter plaatse waren, ons op de hoogte hielden en sindsdien elke dag voor de 

gedupeerden aan het werk zijn. 

We zullen zondagnacht 20 februari niet snel vergeten. De gedupeerde bewoners hebben nog een lange 

en onduidelijke weg te gaan. Eijmershof zal nooit meer hetzelfde zijn en het zal heel lang duren 

voordat de resten van deze verschrikkelijke brand uitgewist zijn. Wij wensen alle getroffenen veel 

sterkte toe. Namens de bewoners van de Kaag en Buitenkaag kunnen we laten weten dat er nog steeds 

veel mensen klaar staan om gedupeerden te helpen en te ondersteunen. 



3 

 

Van de dorpsraad - maart 

E: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 

W: www.kaag-buitenkaag.nl 

Facebook: www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0 

Door: Renée Smit, voorzitter 

 

Aansluitend op het voorwoord hebben wij voor wat betreft de follow-up van de brand in Eijmershof, 

een paar informatieve mededelingen voor u. 

(Status van 2 maart 2022). 

Crowd funding actie 

De crowd funding actie heeft tot op heden ruim 30.000 euro opgeleverd. HEEL VEEL DANK aan 

iedereen die bijgedragen heeft!! Het is de bedoeling dat al het gedoneerde geld tegemoetkomt aan de 

gedupeerden van Eijmershof. In overleg met de gemeente zal bepaald worden hoe en wanneer het geld 

verdeeld zal worden. De actie loopt via de rekening van de Dorpsraad en staat onder toezicht van de 

kascommissie. Dit betekent dat de inkomsten en uitgaven van deze actie onderdeel worden van de 

jaarrekening van de Dorpsraad en dat u deze kunt inzien. U kunt nog steeds geld doneren via de app. 

U kunt ook rechtstreeks storten op de rekening van de Dorpsraad: NL19RABO0301105561 t.n.v. 

Dorpsraad Kaag-Buitenkaag met omschrijving brand Eijmershof. 

Hulp aan Eijmershof 

Het aanbod van hulp van bewoners van de Kaag en Buitenkaag is divers, groot en oprecht. Veel mensen 

geven aan graag iets te willen doen voor de gedupeerden. Op dit moment is het zo dat de hulpvragen 

iets achterlopen bij het aanbod aan hulp. Gedupeerden zijn veelal nog te druk met de eerste behoeften 

na de crisis. Een flink aantal van de gedupeerden heeft geen vaste verblijfplaats en verhuist van tijdelijk 

adres naar tijdelijk adres. De gemeente is druk met inventariseren wie wat nodig heeft. De Dorpsraad is 

in contact met de gemeente of hulpvraag en aanbod te ‘matchen’. In de app “Hulp aan Eijmershof” 

zitten mensen die graag willen uithelpen. De eerste gedupeerden hebben in deze app hun hulpvragen 

gesteld. Het is bijzonder om te lezen dat iedere hulpvraag direct beantwoord wordt. Er wordt huisraad 

en kleding ter beschikking gesteld, spullen uitgeleend, opslag gevraagd en aangeboden en hulp bij 

verhuizingen geboden. Als u interesse heeft om deel te nemen aan de app “hulp aan Eijmershof” meldt 

u dan aan bij een van de leden van de Dorpsraad.  

Eijmershof: hoe verder 

Er is op dit moment niets bekend over de vervolgstappen bij Eijmershof, niet bij de eigenaar en niet bij 

de gemeente. De eigenaar van het pand is op dit moment in gesprek met verzekeraars. Het zal weken, 

meer waarschijnlijk maanden duren voordat er duidelijkheid komt over de toekomst van Eijmershof. Er 

wordt een bouwkundig onderzoek gedaan naar de huidige status van het pand. De Dorpsraad heeft 

inzage gevraagd in de resultaten van dit onderzoek. Dit onder andere naar aanleiding van vragen van 

bewoners of er asbest in het pand zit. De eerste signalen geven aan dat dit niet zo is maar we zien 

graag een bevestiging op schrift. Daarnaast hebben wij, mede namens de bewoners van de 

Margrietlaan, aangedrongen op zo snel mogelijk slopen van de eerste verdieping van het pand ofwel 

deze af te schermen. Dit om te voorkomen dat roet en as vanuit het pand richting de naburige huizen 

en tuinen waait.  

Tot zover de brand bij Eijmershof. Een aantal andere mededelingen volgen hierna.  

Van de Pontraad 

Op maandagochtend 28 februari moest de pont uit de vaart vanwege hydraulische problemen. 

Onverwachte technische problemen kunnen zich voordoen, zeker op intensief belaste ponten als die 

van de Kaag-Buitenkaag. Echter, na maanden van revisie van beide ponten waren wij heel teleurgesteld 

en boos over het feit dat de reservepont niet ingezet kon worden omdat er geen motor in zat. Er zit 

altijd een tweede kant aan een verhaal maar wij rekenen nu toch eigenlijk zo langzamerhand op een 

betrouwbare exploitatie van de ponten. Evaluaties met Blue Amigo en de gemeente zijn inmiddels deze 

week gepland.   

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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De dorpsraad organiseert samen met de Gemeente Kaag en Braassem een avond over de 

energietransitie, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Wat betekent duurzaamheid voor u? De meeste 

aandacht op deze avond gaat naar de verduurzaming van onze woningen. Want minder gas gebruiken, 

dat willen we allemaal wel! Op deze avond informeert de wethouder duurzaamheid Inge van der Meer u 

samen met haar ambtenaar Guido van Enckevort over de voornemens van de gemeente op dit gebied 

en de onderwerpen waar u rekening mee moet houden. Marleen Metzlar en Reinder Sanders worden 

geïnterviewd over hun rol bij de totstandkoming van de zogeheten Transitievisie Warmte van de 

gemeente Kaag en Braassem. Jaap Drooglever neemt u mee met een virtuele energiewandeling langs 

woningen op Kaag, waardoor u meer zicht krijgt op wat u zelf in uw huis kunt doen om deze te 

verduurzamen. De gemeente heeft een “Klimaatstresstest” gedaan, waaruit blijkt op welke plekken in 

de toekomst bijvoorbeeld wateroverlast te verwachten is bij harde regenval. Ook daar nemen we u kort 

in mee. Hans Doedijns, voorzittter dan de energiewerkgroep Kaag i.o. zal zijn plannen presenteren met 

als vergezicht een energieneutraal Kaag. 

Iedereen op Kaag en Buitenkaag is van harte uitgenodigd. De klimaatplannen per gemeente verschillen. 

Wij zijn nu gestart met de Kaag en de Gemeente Kaag en Braassem. Echter, de dorpsraad is bij 

voldoende animo van plan om eenzelfde avond ook te organiseren met de gemeente Haarlemmermeer, 

waarbij de focus zal liggen op Buitenkaag. Lijkt u dit wat? Laat het even weten aan Jaap Drooglever, 

0683248905. 

Datum en Tijd: Woensdag 9 maart om 20.00 uur 

Locatie: Hotel Orion 

Programma: 

20.00 uur Opening door Renée Smit 

Energie transitie Gemeente Kaag en Braassem door wethouder Inge van der Meer en 

Guido van Enckevort   

Transitievisie warmte Gemeente Kaag en Braassem; interview met Marleen Metzlar en 

Reindert Sanders 

Virtuele energiewandeling op de Kaag door Jaap Drooglever 

Klimaatstresstest door Jaap Drooglever en Guido van Enckevort 

22.00 uur Afsluiting 

Irenelaan 3a 

Op 7 februari jl. is het ontwerpbestemmingsplan ‘Irenelaan 3a, Kaag’ behandeld in de hoorzitting 

bestemmingsplannen van de gemeenteraad van Kaag en Braassem. Vertegenwoordigers van vijf 

politieke partijen lieten zich voorlichten over de standpunten van betrokkenen ten aanzien van de 

wijziging bestemmingsplan. De dorpsraad heeft een aantal punten van algemeen belang onder de 

aandacht gebracht bij de commissie. Wij zijn hierbij ingegaan op vier onderwerpen, te weten i) het 

proces rondom de bestemmingsplan wijziging en de te geringe betrokkenheid van bewoners; ii) het 

ontbreken van een integrale visie op bouwen; iii) de verkeerssituatie op het eiland en iv) de geplande 

bouwhoogte van het plan Irenelaan 3a.  

Onze observatie was dat de betrokken politieke partijen zeer aandachtig waren en zich goed konden 

inleven in de standpunten van de bewoners. Er werden goede vragen gesteld. Er werd – gezien het 

aantal punten van aandacht vanuit de bewoners Kaag – niet gestemd voor een bestemmingsplan 

wijziging. Aan het einde van de avond was het voor de raadsleden nog niet mogelijk om een 

gezamenlijke conclusie te trekken of het plan door kon naar de besluitvormende raadsvergadering of 

dat het plan van de agenda afgehaald zou worden. Inmiddels heeft ons het bericht bereikt dat (een 

meerderheid van) de raad heeft besloten dat het plan door kan richting de besluitvormende 

Uitnodiging 

Informatieavond Energietransitie en Duurzaamheid 

Woensdag 9 maart as. 20.00 uur in Orion 
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raadsvergadering van 7 maart 2022. Zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen om het 

bestemmingsplan wel of niet vast te stellen, zullen wij u daarover berichten. De zienswijze van de 

Dorpsraad is beschikbaar op onze website.  

Integrale visie bouwen op de Kaag 

De Dorpsraad is met de gemeente in gesprek gegaan over het belang van een integrale visie bouwen. 

Een belangrijk aspect hierin is de verkeerssituatie op de Kaag en de capaciteit van de pont. Individuele 

bouwplannen kunnen niet op zichzelf bezien worden maar moeten in relatie tot andere plannen 

beoordeeld worden. Het eerste gesprek was oriënterend van aard. Een visie op bouwen kan niet alleen 

door de gemeente bepaald worden. De gemeente volgt veelal particuliere en zakelijke initiatieven.  De 

Dorpsraad behartigt de belangen van bewoners en bedrijven. Wij denken dat het goed is als wij de 

komende maanden met u en met elkaar gaan nadenken over duurzame ontwikkeling op de Kaag, onze 

functie op het gebied van recreatie en de randvoorwaarden die er gesteld moeten worden. Net zoals de 

Buitenkaag een visie heeft op het jaar 2040, zouden wij dat ook moeten hebben voor het eiland. Graag 

gaan wij hierover voor de zomer nog een keer met u in gesprek.  

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.  

 

Persbericht Gemeenteraad HLMR: Stemhulpen KiesKompas en StemWijzer 

Sinds donderdag 17 februari staan de stemhulpen voor Haarlemmermeer online. 

Met 29 stellingen van KiesKompas en 30 stellingen van StemWijzer kunnen de kiezers van 

Haarlemmermeer hun eigen mening vergelijken met de standpunten van de politieke partijen. 

KiesKompas en StemWijzer hebben elk een eigen manier om de vergelijking te maken. Daarom laat 

Haarlemmermeer sinds 2010 bij gemeenteraadsverkiezingen twee stemhulpen maken. 

https://haarlemmermeer.kieskompas.nl/     In 2018 deden meer dan 10.000 mensen het KiesKompas. 

https://haarlemmermeer.stemwijzer.nl/      StemWijzer is in 2018 bezocht door bijna 5000 mensen. 

  

In Haarlemmermeer doen veertien partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij hebben 

allemaal meegewerkt aan het tot stand brengen van de stemhulpen. 

Met de stemhulpen wil de gemeente de kiezers informeren over welke onderwerpen spelen in de 

gemeente, en hoe partijen daarover denken. 

7 debatten over belangrijke thema’s bij de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer zijn vanaf 

nu te zien op het YouTube kanaal van Haarlemmermeer. Elk debat duurt tien minuten. 

https://youtube.com/playlist?list=PLIMn1lPsZg2xk8sYBPnUhL7Jb4-suJUe0    

 

http://www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0
https://www.kaag-buitenkaag.nl/
https://haarlemmermeer.kieskompas.nl/
https://haarlemmermeer.stemwijzer.nl/
https://youtube.com/playlist?list=PLIMn1lPsZg2xk8sYBPnUhL7Jb4-suJUe0
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Wat beleeft de mol? 

Ik denk altijd even na hoe ik wil beginnen met een column. Nu waaiden de gedachten door mijn hoofd 

heen, dus ik dacht ik, begin het met ‘Wat een woei’. Helaas werd deze eerste zin anders na zondag. De 

zin werd in 2e instantie ‘Wat een brand’. Ook deze zin heeft het niet overleefd. Ja inderdaad, er was 

brand, maar wat meer indruk op mij maakte was de liefde. Daarom mijn eerste zin: 

‘Wat mocht ik op een mooi eiland wonen en wat ben ik dankbaar dat jullie er allemaal voor zorgen dat 

in elk geval mijn hartje goed verwarmd is’. Ondanks de kou van een open huis, geen dak meer hebben 

en erger nog geen spullen meer, voel ik enorm veel liefde. 

Op de bewonersavond kwam ik in contact met hele lieve mensen. Ik had ooit een zakje met 

chocoladepepernoten gekregen, waar ik niet zo dol op ben. Deze heb ik weggegeven via de 

facebookgroep Gratis op (buiten)kaag. Deze persoon kende iemand die woonruimte heeft. Na lang 

wikken en wegen heb ik nee gezegd hiertegen. Niet omdat het te min was, was zelfs groter als wat ik 

had, maar omdat het voor mij niet dezelfde sfeer had, zoals ik had op het eiland. Toch wil ik jullie 

enorm bedanken voor het fijne aanbod! Heel hartverwarmend. 

Op de avond van de brand mochten we bij elkaar komen in de zeilschool. Dat was fijn om elkaar te 

kunnen zien, te kunnen ondersteunen maar ook om verdrietig te kunnen kijken naar de brand, ons 

pand, ons thuis langzaam opgegeten zien worden door de vlammen, dat deed veel pijn. 

Tussendoor even buiten wezen kijken naar de brand en daar kwam Faisel naar me toe lopen om me 

een knuffel te geven, hij was blij om mij te zien, dat ik okay was, ik daarentegen was blij om hem te 

zien en een knuffel te krijgen. 

Hierna mochten we als slachtoffers naar Orion. Wat voelde dit hier ook als fijn. Marleen liep stilletjes 

rond en leek overal te staan. Daar waar nodig stond ze al, wilde ik iets drinken, het stond er al bijna. 

Wilde ik iets eten, het stond er al bijna. Heel fijn om ondanks de problemen even zo verzorgd te 

wordenUiteindelijk ben ik teruggegaan naar mijn Moeder en logeer daar nu tijdelijk. Fijn is het niet om 

na zo’n tijd terug te gaan, maar ik ben dankbaar dat het mag. 

De Eijmershoffersbijeenkomst was fijn, de gemeente kon vertellen hoe of wat, de brandweer vertelde 

waarom ze gedaan hebben wat ze gedaan hebben en de politie vertelde dat er een ongeïdentificeerd 

stoffelijk overschot was. Ze konden toen nog niet zeggen wie het stoffelijk overschot was. Inmiddels 

weten we het zeker dat het ‘onze’ Pier wasDe bijeenkomst voor dorpsbewoners voelde voor mij als een 

warm bad. De bereidheid van iedereen, iedereen stond al in de starthouding om te helpen. Zo 

hartverwarmend en zo welkom. 

Na een oproep om te zorgen voor ‘mijn’ oudjes, reageerde M dat zij dit wel wilde doen. Voor mij een 

puntje om weer los te kunnen laten, want wat voelde ik me schuldig dat ik niet meer voor ze kon 

koken. Ik hoop dat jij net zulke dankbaarheid voelde als ik. 

Als ik onderweg was naar het pand, even kijken of er iets veranderd was, kwam ik altijd wel iemand 

tegen, een klein praatje hier, een klein praatje daar. Zo fijn om even mijn verhaal kwijt te kunnen 

zonder te moeten uitleggen dat ik alles kwijt ben. 

Ik kan niet voor mijn buren spreken, maar ik weet wel dat ik jullie enorm wil bedanken voor alle hulp 

tot nu toe, alle liefde die ik voel tot nu toe. Echt enorm bedankt, ik waardeer het enorm! Ik kan veel 

mensen apart noemen hier, maar dat ga ik niet doen omdat ik dan misschien iemand vergeet. Dat wil 

ik absoluut niet, jullie weten dat je mij (en mijn buren) helpen, daarom bij deze, een grote BEDANKT!  



7 

 

Het is weer tijd voor de weidevogels!   

Door: Bart Heinrichs 

Binnenkort verwachten we de eerste weidevogels in de weilanden van de 

Kaagse polder. Dan gaan wij van de Weidevogelwacht Rijpwetering e.o. 

afd. Kaag kijken om een indruk te krijgen van de aanwezigheid en het 

gedrag van de kievit, grutto, tureluur, scholekster en andere weidevogels. 

Dit ‘monitoren’ doen we 5 keer per seizoen. In het geval dat de boeren 

werkzaamheden moeten verrichten op het land, zoeken we de nesten op en houden de boeren op ons 

eiland, Johan van Ruiten en Arjen Vlugt, rekening met deze nesten. Zij willen de vogels zo min mogelijk 

storen in het seizoen. Maar evengoed moeten zij hun boerenbedrijf draaiend houden. Op basis van de 

verzamelde ‘weide-gegevens’ werken boeren en vogelbeschermers samen om hier zoveel mogelijk 

vogels te laten opgroeien tot volwassen dieren in de hoop dat die volgend jaar hun geboorteplek weer 

opzoeken om zelf een familie te stichten. 

Voor de bewoners en bezoekers van Kaag-eiland, die ook de vogels willen bekijken is in de bocht van 

Irenelaan/Nassaulaan een observatieplek, een scherm met kijkgaten (ook voor de kleintjes!) en een 

heuse verrekijker. Kijk en geniet hier van mooie vogels en hun typerende gedrag (balts, waarschuwen, 

weglokken van vijand, etc.) 

Zoals elk jaar willen we ook nu weer uw medewerking vragen. Hoe kunt u een bijdrage leveren? 

• Bekijk het vogelspel vanaf de randen van de velden en ga niet de weilanden in.  

• Het Laarzenpad is om die reden tot 15 juli gesloten. 

• Houd uw honden en katten uit de weilanden. En…mogen we u vragen uw poezen ’s nachts 

binnen te houden? Het weiland is op een gegeven moment een waar luilekkerland voor ze. 

Wilt u meer weten over het jachtinstinct van uw poes en de gevaren voor de kuikens in het land? Er is 

een campagne gestart: ‘Kuikens in het land, poes in de mand.’ 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/kuikens-in-het-land-poes-in-de-mand 

https://www.poesindemand.nl/achtergrondartikelen  

Wilt u kennismaken met ons werk en een keer mee het veld in? Neem contact op met een van 

ondergenoemden.  

Bart Heinrichs, Bernadet van Vliet, Caroline Kuyl, Christianne Duysens, Hanneke Smit en Liesbeth 

Halbertsma 

 

Sociaal Cultureel Centrum Kaag 

Door: Rob Enthoven, voorzitter 

Beste bewoners van Kaag en Buitenkaag, 

Rabobank Groene Hart Noord heeft De Ontmoeting geselecteerd om in aanmerking te komen voor een 

éénmalige subsidie van 50 % van investeringskosten voor zonnepanelen.  

Het maximumbedrag is € 7.500 per instelling. Alleen maatschappelijke gebouwen die in eigendom zijn 

van een Stichting komen voor deze subsidie in aanmerking. 

Slechts 5 instellingen komen in aanmerking waarop door leden van Groene Hart Noord Rabo Bank 

gestemd kan worden. Stemgerechtigden zijn zij, die lid zijn van de Rabobank Groene Hart Noord. Lid 

worden kost niets en er zijn geen verplichtingen aan verbonden. U kunt dat doen op de website van 

Groene Hart Noord. Laat die kans dus niet onbenut, u steunt er ons enorm mee.  

Wij gaan de opgewekte stroom gebruiken niet alleen om de stroomrekening van De Ontmoeting te 

drukken maar ook de energierekening van de gymzaal. Zelfs de Willibrordusschool wil stroom van ons 

afnemen. Een schitterend doel om onze maatschappelijke gebouwen te verduurzamen. 

Stemmen kan vanaf 28 februari en sluit op 31 maart 2022. 

Op 18 april worden de winnaars bekend gemaakt.  

Hoe meer er op onze stichting wordt gestemd, des te groter is de kans dat wij worden verkozen. 

Enthousiasmeer vrienden en kennissen om hier aan deel te nemen. 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/kuikens-in-het-land-poes-in-de-mand
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Recept Bietensoep (Borsjt) 

Door: Joke Enthoven 

Oorspronkelijk komt Borsjt uit Oekraïne, maar de stevige soep kent vele variaties in heel Oost-Europa. 

Wat er meestal in zit: rode bieten, ui, kool, wortel, bouillon, dille en sour cream. Hij wordt weleens 

koud geserveerd. 

Ingrediënten voor 4 personen: 

• 500 gram rauwe rode bieten, de kop en 

staart eraf en in blokken gesneden 

• 1 winterwortel zonder kop en staart en in 

blokken 

• 1 grote rode ui in stukken 

• 1 stengel bleekselderij in stukken 

• 1 prei in stukken 

• 1 zure appel in stukken 

• 2 takjes tijm 

• 2 eetl. olijfolie 

• 2 laurierblaadjes 

• 2 kruidnagels 

• 2 theel. venkelzaad 

• 1 liter groentebouillon van 2 tabletten 

• 1 eetl. balsamicoazijn 

• 4 eetl. zure room 

• ½ bosje peterselie, grof gehakt 

• 2 lente-bosuitjes, fijngehakt 

Voorbereiden. 

Verwarm de oven voor op 220 graden Celsius 

1. Leg alle groenten met de appel, kruiden 

op een bakplaat, bekleed met bakpapier, 

en besprenkel met de olie. Rooster de 

groenten circa 30 minuten in het midden 

van de oven 

2. Zet daarna de groenten op in een 

soeppan op middelhoge stand en voeg de 

bouillon toe en laat afgedekt nog 1 uur 

trekken op een lage stand. 

3. Daarna de soep met een staafmixer of in 

een blender pureren. Voeg de 

balsamicoazijn toe met eventueel op 

smaak met zout en peper. 

4. Serveer de soep heet in diepe borden of 

een kom met een dot zure room en 

bestrooi met de peterselie en bosui.

 

Boekennieuws 

Door: Glynis Breman 

‘De dood in Taormina’ van Arnon Grunberg, winnaar van de P.C. Hooftprijs.  

Het boek begint met de zin: Toen ik Jona ontmoette was ik niet bang om te sterven. Aan het einde van 

het boek begrijp je wat deze zin betekent. Mooi vind ik de zin op de eerste bladzijde: Dit gebed dat 

geen gebed is, deze bekentenis die geen bekentenis is – je bekent schuld, al het andere is 

afleidingsmanoeuvre – deze aanklacht enz. Ik graaf een graf met woorden. Later aan het eind van het 

boek begrijp je waar Grunberg naar toe gaat met deze inleiding.  

Een liefdesbrief, nee, een verlaat antwoord op een liefdesbrief, vertelt Zelda over haar leven als lokeend 

in dienst van een jeugdbende, als drager van eigen en andermans geheimen. Het boek gaat over Zelda, 

een 26-jarige die op 8-jarige leeftijd door haar moeder wordt verlaten omdat deze verliefd wordt op 

een vrouw in Canada. Zij woont met haar vader met wie zij een bijzondere band heeft en aan wie zij op 

haar zestiende belooft niet vroegtijdig te zullen sterven. Als zij (door het noodlot?) een opschrijfboekje 

verliest en de oudere acteur Jona ontmoet met wie zij later samen met een jonge Zweedse cowboy 

zonder cowboyhoed naar Taormina afreist om daar het geluk te beproeven.  

Een boek over liefde en rechtvaardigheid, over acteren en oprechtheid en over de vraag of datgene 

waarvoor je leeft ook datgene is waarvoor je bereid bent te sterven. 
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Nieuws vanuit de St. Willibrordus  

Door: Erna van Steen, namens het team 

Voor de voorjaarsvakantie hebben we het project ‘De Gouden Eeuw’ 

afgerond. Wat een interessant thema was dit! 

De laatste dag voor de vakantie hebben we met elkaar carnaval gevierd. We hebben in elke groep een 

carnavalscircuit gehouden. Natuurlijk hebben we de polonaise gelopen en onze verkleedtenues aan 

elkaar laten zien. Aan het eind van de ochtend hebben we samen met de ouders op het voorplein een 

klein feestje gevierd. Wellicht heeft u de 

carnavalsmuziek gehoord… 

Na de vakantie gaan we met een nieuw thema starten. 

Tot de meivakantie besteden we aandacht aan 

‘Energie’. We leren over verschillende vormen van 

energie, maar ook over het besparen hiervan. 

Ook dit jaar besteden we weer aandacht aan ‘De week 

van het geld’. Vanaf 28 maart besteden we een week 

lang aandacht aan financiële educatie via het thema 

‘Van Doekoe tot Digi’. Hiermee wordt verwezen naar 

het voortdurende digitaliseren, de verschillende 

verschijningsvormen van geld en betalen én de 

veiligheid hiervan. We praten o.a. met elkaar over hoe 

je geld kunt verdienen, hoe je kunt sparen en welke 

keuzes je hierbij kunt maken. Het kan zomaar zijn 

dat een ‘heitje voor een karweitje’ besproken wordt 

en dat kinderen hiermee bij u langs de deur komen. 

Interessant is dan wat ze met hun verdiende geld 

willen doen. Gaan ze sparen of geven ze het liever 

meteen uit? 

In de volgende Heen en Weer vertellen we u meer 

over de activiteiten die we rondom de bovenstaande 

thema’s hebben gedaan.  

 

Schippertjes 

Gevraagd 

Voor een van de gedupeerden van de Eijmershof-

brand zoek ik AH-servies met patroon (met reigers) 

als op foto. 

 

Graag reacties aan Afra van Ruiten: 06-15252633 

  

• 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 uit De Stal 

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

www.stalopdekaag.nl 

Kopij schrijven voor dit nummer van Heen en Weer, is anders dan anders. Gewoonlijk kijk ik even op 

onze Stal agenda om u aan de hand daarvan bij te praten.  

Ons meeleven 

Dit keer willen we eerst terugkijken naar de verschrikkelijke brand die op het eiland heeft 

plaatsgevonden. Wat een schrik, wat een verwoesting, wat een pijn, wat een verdriet. Eigenlijk zijn er 

geen woorden te vinden om hier uitdrukking aan te geven. Wat we wel willen doen is ons oprecht 

medeleven betuigen aan allen die door deze brand getroffen zijn en zij die een familielid moeten 

missen. Op een bescheiden manier proberen wij hulp te bieden aan hen die onze hulp nodig hebben. 

Wij wensen iedereen sterkte om dit gebeuren een plekje te geven. 

Breek in de Week 

Nu alle beperkingen wat betreft corona zo goed als voorbij zijn, is op woensdagmorgen de Stal weer 

open voor een Breek in de Week. Van 10.00- 12.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. 

En natuurlijk kan er dan gezellig bijgepraat worden. 

Kaagse kerk en Stal 

De aankleding van de kerk en de zalen is steeds mooier aan het worden. Het prachtig behang in 

Kerkwijck geeft de ruimte een warme sfeer. De hal met daarin de grote vitrine is een lust voor het oog. 

In die vitrine liggen een aantal oude Bijbels en staat het oude Avondmaal stel. Bij de Bijbels worden 

kaartjes gelegd zodat u kunt zien wat voor Bijbels er liggen. Sommige mensen hebben ze al herkend. 

Het is een Oude Statenbijbel uit 1768 en een Moerentorfbijbel uit 1768. Voor protestanten is de 

Moerentorf minder bekend. Voor katholieken is het een heel belangrijke Bijbelvertaling die tot ver in de 

20ste eeuw als standaard Bijbel voor de katholieken gold. Ook ligt er een Prentbijbel, ’T Groot Waerelds 

Tafereel, uit 1721. Tijdens een Breek in de Week plus hopen we u een keertje bij te praten over deze 

prachtige Bijbels. 

Dichter bij Bach kunt u niet komen 

Organist Jan Biemond en soliste Wilma Schoenmaker zijn zich al druk aan het voorbereiden. Ze hebben 

geoefend in de kerk, bij het orgel en ook bij de vleugel die daar inmiddels staat. De Bachbijbel ligt op 

dit moment nog in Boekwinkel Het Kruispunt, maar zal op tijd in de kerk zijn, zodat Dingeman van 

Wijnen er een mooi verhaal bij kan vertellen. De “Dichter bij Bachmiddag” belooft een bijzondere 

middag te worden die u zeker niet wilt missen. Heeft u zich nog niet opgegeven? Doe het snel, want 

vol is vol.  

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!  

Leeskring Stal 

Maandagmiddag 28 maart 

Het is alweer even geleden dat we met een boek op tafel bij elkaar zaten. Toen besloten we om voor 

een volgende keer het boek: “Fortuna’s kinderen” van Annejet van der Zijl te lezen en te bespreken. Die 

bespreking liet vanwege corona op zich wachten maar nu het weer kan, is er een nieuwe datum 

geprikt. En wel: maandagmiddag 28 maart. Tijd: 14.00- 15.30 uur.  

  

mailto:info@stalopdekaag.nl
http://www.stalopdekaag.nl/
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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. 

Algemene Leden Vergadering (ALV)  

We besloten eerder onze ALV, voorlopig uit te stellen. We gaan nu voor een ALV op 18 maart a.s. 

(CONCEPT) AGENDA en UITNODIGING  

 voor de Algemene Ledenvergadering IJsvereniging Kagermeer (KGM), vrijdag 18 maart 2022  

De Ontmoeting, Hoofdweg 2036, te Buitenkaag, aanvang 20:15 uur, inloop 19:30 uur 

1. Opening, verwelkoming gasten en leden, vaststelling agenda en verhinderingen. 

2. Mededelingen en eventueel ingekomen en uitgaande stukken. 

a. Inleiding betreffende deze speciale ALV; 

b. Herdenken overleden KGM’ers.  

3. Informatie over de Stichting Meren- en Molentochten.  

4. Verslaglegging van de ALV van 13 dec 2019. 

5. Financiële jaaroverzichten door de waarnemend-penningmeester 

6. Kascontrolecommissie. 

a. Verslag van de commissie, bestaande uit Roel Terraneo en Jos Möllers. 

b. (Her)benoeming leden commissie.  

7. Verslag door de secretaris.  

8. Aansluitend pauze met verkoop van loten. 

9. Het bestuur. Na het aftreden van penningmeester in 2019 telde het bestuur 2 

vacatures. De functies van voorzitter en penningmeester tot op heden vacant, maar 

waargenomen. Aanzoeken werden niet gehonoreerd. Zoeken wordt voortgezet. Stand 

van zaken: 

a. Aftredend in 2019 en gekozen voor een nieuwe periode: Aad de Haas; 

b. Aftredend in 2020 en herkiesbaar voor een nieuwe periode: Jan Rodewijk;  

c. Aftredend in 2021en herkiesbaar: Aad Onderwater  

d. Aftredend in 2023: Nicolai Honcoop.  

10. Verslag van het jeugdschaatsen door Jan Rodewijk. 

11. Wat verder ter tafel komt/ rondvraag en sluiting.  

Na de vergadering is de verloting en is er gelegenheid voor een gezellige 'nazit'.  

 

 

  

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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Kaagfit 

Door: Marleen Bakker 

 

Digi-Club 

Digi-Club in de Kaag zoekt nog 1 of 2 deelnemers. 3 mensen hebben zich al aangemeld. De digitale 

wereld is best ingewikkeld. Annette Troost is bereid ons les te geven in digitale vaardigheden. Er 

komen verschillende onderwerpen van de smartphone en 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 kunt en wordt de digitale snelweg een stuk eenvoudiger om te bewandelen. 

Heeft u interesse? Schrijf je dan in. 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 nog deze maand van start. 

Lunch en film 

Op dinsdag 15 maart vertonen wij de film ‘The Father’. 

Acteur: Anthony Hopkins / Regisseur: Florian Zeller 

Anne zoekt opnieuw een verzorgster voor haar dementerende vader Anthony, die steeds weer alle hulp 

afwijst. Ze wil zeker zijn dat er goed voor hem gezorgd wordt, wanneer zij er niet is. Voor Anthony is 

niet meer duidelijk wat echt is en wat zich in zijn hoofd afspeelt. We beleven het verhaal door zijn ogen 

en voelen zijn verwarring. Zijn vertrouwde omgeving blijkt niet meer zo vertrouwd. 

Voorafgaand aan deze film gebruiken we gezamenlijk een lunch, verzorgd door Joke Enthoven. 

Vanaf 12.00 uur bent u welkom in De Ontmoeting. Om 12.30 uur gaan we aan tafel. 

Opgeven voor lunch en film bij Rob Enthoven: 0252-544692 of Rob.Enthoven@kpnmail.nl. 

Open tafel 

De open tafel op de laatste vrijdag van de maand is op vrijdag 25 maart 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. Op de vaste deelnemers wordt gerekend. 

Ook aanschuiven? Dan even opgeven bij Joke van Stam, tel. 544318 of 06-30006588 

Bridge 

Deze maand is de bridgedrive in de Ontmoeting op zaterdag 26 maart om 13.00u.  

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

De activiteiten op een rijtje: 

•  15 maart: lunch en filmmiddag in de Ontmoeting vanaf 12.00 u  

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

• 26 maart: bridgedrive in de Ontmoeting aanvang 13.00 u 

 

 

 

Huisontruiming Bollenstreek 

Bedrijfsontruiming 

Spoedontruiming 

www.huisontruimingbollenstreek.nl 

info@huisontruimingbollenstreek.nl 

0612452127 

Buitenkaag 

 

mailto:Rob.Enthoven@kpnmail.nl
http://www.huisontruimingbollenstreek.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 april 2022. 

Houd www.wijpresenteert.nl in de gaten. 

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. 

Twee voorstellingen, in de pauze loopt u van de ene 

naar de andere locatie. In de Alkeburcht Saampies 

van Vlamousse: ‘Maak het bespreekbaar’, is het 

credo. De angst voor de medemens moet worden 

doorbroken, excuses moeten gemaakt aan mens, 

dier en geslachtsdeel, steun betuigd aan 

minderheden en bovenal moet er geluisterd worden! 

Bij SplotsZ staat Luuk Ransijn: Luuk maakt je deelgenoot van de reeks onhandige situaties waar hij in 

verzeild raakt en schuwt er niet voor zijn binnenwereld naar buiten te keren. Verwacht geen belerende 

voorstelling met antwoorden, maar een avond vol zelfspot, ontroering en muziek. 

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. 

Ter ere van 75 jaar bevrijding in Nederland een 

bijzondere muziekvertelvoorstelling. Bert vertelt het 

oorlogsverhaal van zijn moeder Ida Vos. Toen Bert 

zeven was, wist hij al dat zijn moeder iets had 

meegemaakt dat zó groot was, dat hij er geen 

vragen over mocht stellen. Toen hij dertien was, 

kreeg hij van zijn moeder een manuscript, hij was de eerste lezer. “Hierin staan alle antwoorden”, zei 

ze. Hij las het in één nacht uit. Toen wist hij eindelijk wat er met zijn familie was gebeurd. 

Je waant je op een dorpsplein in Frankrijk waar 

Gerard Alderliefste samen met vrienden én met jou 

het Franse chanson viert. Geniet, zing mee en laat je 

verrassen door het achtkoppige muzikale 

gezelschap. Een avond vol bijzondere muzikale 

ontmoetingen en mooie verhalen. Gerard Alderliefste speelt het Franse chanson vol overgave in een 

achtmans bezetting! Een nieuw, energiek en super muzikaal gezelschap is ontstaan, dat Franse hits 

weer nieuw leven inblaast. 

LOES LUCA – UIT HET HOOFD 

Zaterdag 26 maart - 20.30 uur 

Theater - €18 

HAL60 – Pasteurweg 60 - Roelofarendsveen 

DUBBELTHEATER 

Vrijdag 8 april – 21.00 uur 

2x Cabaret - €15 

Alkeburcht – Noordhoek 19 – 

Roelofarendsveen | SplotsZ – Sportpad - 

Roelofarendsveen 

HET GAAT GOED MET NEDERLAND 

Zaterdag 10 april - 20.30 uur 

Muziektheater - €20 

HAL60 – Pasteurweg 60 - Roelofarendsveen 

WIE NIET WEG IS WORDT GEZIEN 

Vrijdag 22 april - 19.30 uur 

Jeugd 10+ - €7,50 

Alkeburcht – Noordhoek 19 – 

Roelofarendsveen 

GERARD ALDERLIEFSTE & FRIENDS 

Zaterdag 30 april - 20.30 uur 

Muziek - €17 

HAL60 – Pasteurweg 60 - Roelofarendsveen 
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Zeer grote brand Kaageiland onder controle. Een oudere man heeft de brand 

mogelijk niet overleefd, hij wordt vermist 

Bron: Leidsch Dagblad Online – 20 februari 2022 - Peter van der Hulst 

Op Kaageiland heeft zondagavond een grote brand 

gewoed in een appartementencomplex aan de 

Beatrixlaan. Een van de bewoners van het twintig 

appartementen tellende jachthavenmotel wordt nog 

steeds vermist. „We vrezen het ergste”, laat een 

woordvoerder van de brandweer weten. 

De brand was maandagochtend onder controle, maar 

de brandweer heeft zeker nog uren nodig om de 

vlammen volledig te blussen. 

De brand brak zondagavond uit in jachthavenmotel 

Eijmershof, een complex van twintig appartementen, 

die semi-permanent bewoond worden, en een 

restaurant. Er kwam bij de brand veel rook vrij en de 

vlammen sloegen uit het dak. 

Bewoners werden opgevangen in het nabijgelegen 

gebouw van de zeilvereniging. Verschillende 

bewoners hebben de nacht doorgebracht in het 

nabijgelegen hotel Orion. 

Door de harde wind was de brand moeilijk te 

bestrijden. Daarbij moesten de hulpdiensten met de 

veerpont. Een brandweerwoordvoerder noemde het 

een ’uitermate complexe operatie’. 

 

 

 

’Alles lijkt verwoest na grote brand op Kaageiland.’ Politiehond ingezet voor 

zoektocht naar vermiste man 

Bron: Leidsch Dagblad Online - 21 februari 2022 – Internetredactie – foto Toon van der Poel 
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De grote brand in het appartementencomplex aan de Beatrixlaan op Kaageiland heeft alle twintig 

woningen verwoest. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Hollands Midden. Er is een 

politiehond ingezet om de vermiste bewoner op te sporen. 

De brand was maandagochtend onder controle, maar er zijn nog altijd nog drie eenheden aanwezig die 

de brand controleren om te voorkomen dat er vliegvuur ontstaat. „Het lijkt erop dat alles is verwoest”, 

aldus de woordvoerder. „Het is een grote brandtroep. Alle woningen hebben veel rook- al dan niet 

waterschade opgelopen. Het is een nare situatie voor alle betrokkenen.” 

Dertig bewoners van de appartementen zijn zondagavond uit hun huis gehaald. Niemand van hen 

raakte gewond. De bewoners zijn opgevangen in het nabijgelegen hotel Orion. 

Er wordt nog altijd een bewoner vermist. Het gaat om een oudere man. „Momenteel zijn we bezig om 

een zoekplan op te zetten”, zegt de brandweerwoordvoerder. „De politie heeft een hond ingezet om 

verder te speuren. Het pand is zo instabiel dat we zelf niet naar binnen kunnen. Daarbij stormt het 

momenteel nog flink, dus dat maakt het allemaal wat moeilijker én gevaarlijker.” De brandweer zet 

waarschijnlijk later vandaag nog een kraan of hoogwerker neer. 

 

Oudere man vermist in grote brand in appartementencomplex 

Bron: Algemeen Dagblad - 21 februari 2022 - Binnenlandredactie 

De brand die zondagavond 20 februari uitbrak in appartementencomplex 't Fissertje aan de Beatrixlaan 

in het Zuid-Hollandse Kaag is onder controle, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio even voor 

02.00 uur in de nacht van zondag op maandag weten. Een van de bewoners van het complex, een 

oudere man, wordt nog altijd vermist. ,,We vrezen dat hij is omgekomen”, aldus de woordvoerder. 

Hoewel het sein brand meester is gegeven, slaan de vlammen nog steeds uit het dak  van het complex, 

dat twintig appartementen en een restaurant telt,. ,,De wind maakt het blussen extreem moeilijk. We 

richten ons nu op het voorkomen dat het vuur overslaat naar panden aan de overkant van de straat en 

laten de brand gecontroleerd uitbranden”, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio. 

Vanwege instortingsgevaar kan de brandweer alleen van bovenaf blussen. Onder het dak zit teer dat 

lang brandt.  

Kort na het uitbreken van de brand zijn dertig mensen uit hun appartement gehaald. Ze werden in 

eerste instantie opgevangen in een gebouw van een zeilschool op het eiland, meldde de 

veiligheidsregio. Het Rode Kruis heeft hulpverleners ter plaatse in de opvang, laat een woordvoerder 

van de hulporganisatie weten. ,,We helpen met de registratie van de getroffenen, brengen hun noden in 

kaart en geven informatie en psychosociale hulp.” 

De getroffen bewoners kunnen de komende nachten verblijven in hotel Orion. ,,Terugkeer naar hun 

appartementen vannacht is uitgesloten. Eerlijk gezegd verwacht ik dat dat waarschijnlijk helemaal niet 

meer mogelijk zal zijn, gezien de schade aan het complex”, aldus de woordvoerder vannacht. 

De weersomstandigheden bemoeilijken de inzet van de brandweer. Het dorp is gelegen op het 

Kagereiland, waardoor de ondersteuning van de brandweer via een veerpont moest komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Brandbestrijding was enorme logistieke operatie 

Bron: Leidsch Dagblad - 22 februari 2022 - Annalaura Molducci 

De bestrijding van de brand die zondagavond uitbrak op het pittoreske Kaageiland was een enorme 

logistieke operatie, omdat zo'n dertig brandweerwagens met de pont moesten komen en het keihard 

waaide. Ook was er gevaar voor vliegvuur dat kon overslaan naar andere woningen. Dat is gelukkig niet 

gebeurd, zegt operationeel woordvoerder Aron van der Maarl van de brandweer. Helaas is er ook een 

dode te betreuren. 

 

De brand werd volgens Van der Maarl vrij laat gemeld. Even na negenen kwam er een melding binnen 

bij de enige brandweerpost op het eiland, die over zes brandweerlieden beschikt. Binnen drie minuten 

was er een wagen ter plaatse. 

De brand werd direct opgeschaald en er werd assistentie gevraagd aan andere brandweerkorpsen uit 

de regio. Uiteindelijk worden korpsen en hulpverleners uit zo'n veertien plaatsen naar Kaag 

gedirigeerd. Van der Maarl: „Die moesten met de pont komen, wat nog eens extra werd bemoeilijkt 

door de harde wind." 

 

Storm Franklin is dan net op zijn hoogtepunt en wakkert de vlammenzee aan, die precies aan de 

windzijde is begonnen. Binnenin het pand lopen de temperaturen daardoor hoog op en is er volop 

water nodig om de brand onder controle te krijgen. Omdat er jachthaven bij het gebouw is, staan er 

ook verschillende gasflessen van boten opgeslagen. 

De brandweerwagens bereikten via de pont het complex waar de brand woedde. Het bleek om motel 

Eijmershof te gaan, dat twintig appartementen telt die in de wintermaanden altijd tijdelijk worden 

bewoond door dertig mensen, zegt Van der Maarl.  

Door lijstjes en gegevens van de gemeente kon worden achterhaald dat de bewoners allemaal in 

veiligheid waren op een na, een oudere man. Er gingen verschillende verhalen. De man was een rondje 

gaan lopen, de man was verdwaald. De verhalen klopten niet, zegt Van der Maarl. „Hij was in het pand 

en de brand was zo hevig dat hij het niet kon overleven. Daar is iedereen enorm van geschrokken 

natuurlijk." Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. 

„Ook fijn is dat de Kaageilanders hun auto's allemaal netjes aan de weg parkeren, zodat er geen 

obstakels op de weg zijn. Daardoor konden de brandweerwagens en andere voertuigen snel ter plaatse 
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zijn. Anders was het misschien heel anders gelopen." De brandweer is blij dat er dertig bewoners 

ongedeerd uit het complex zijn gekomen en zij daarbij zelfs niet gewond raakten. 

De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt en was maandag nog steeds aan het nablussen. Er is 

drie tot vier keer een brandweerploeg vervangen om het bluswerk te doen, zegt Van der Maarl. Het 

logistieke centrum van de brandweer opereerde vanuit een restaurant. „Normaal gesproken zetten we 

daarvoor een vergadercontainer neer, maar dat kon nu niet. Daarom zijn we bij de pizzeria gaan zitten 

en hebben we daar wat tafels neergezet. Dat was even wennen, maar het is goed gegaan. Verder volgt 

er nog een evaluatie want we kunnen er altijd lessen uit trekken." 

 

 

In één klap alles kwijt 

Bron: Leidsch Dagblad - 22 februari 2022 - Martijn Schoolenberg 

 

Bewoners van het Kaageiland zijn onthutst na de grote brand waardoor een appartementencomplex 

grotendeels is verwoest. Zeker dertig mensen moesten daardoor hun huis verlaten. „Ik voel me zo 

machteloos." 

Zondagavond rond negen uur brak de brand uit in het appartementencomplex aan de Beatrixlaan. De 

hulpdiensten konden niet eenvoudig ingrijpen, omdat het eiland enkel toegankelijk is via een veerpont. 

Ook de wind bemoeilijkte de inzet, omdat de brandweer het reddingsvoertuig niet zomaar vrij kon 

bewegen en het vuur fors oplaaide. 

Maandagochtend smeult de brand nog wat na, maar is die wel onder controle. Wat overblijft is voor de 

bewoners echter ontluisterend. Zo is het bovenste deel van het geheel zwartgeblakerde complex 

ingestort. „In de twintig jaar dat ik hier op het eiland woon, heb ik nog nooit zoiets meegemaakt", zegt 

een dorpsbewoner die zondagavond bij de brand kwam kijken. „Ik zag bewoners in hun onderbroek 

naar buiten lopen en een baby in de luiers. De storm heeft het zoveel erger gemaakt." 

De ongeveer dertig bewoners van Eijmershof werden zondagnacht opgevangen bij De Kaag Watersport 

Academy. De eilandbewoners zijn nu eenmaal gewend om elkaar te helpen als dat nodig is. Zo zorgt 

een medewerkster van de zeilschool voor luiers voor een van de jonge kinderen. „Ik heb heel wat 

telefoontjes gehad met de vraag of ze wat konden doen, want dit is natuurlijk echt verschrikkelijk ", 

zegt zeilschooleigenaar Guido van Rijn. 

De directe opvang voor de bewoners is op dat moment geregeld. Sommigen slapen bij bekenden, maar 

een fors aantal mensen kan de nacht doorbrengen in het nabijgelegen Hotel Orion. 

De grote brand leidt tot veel emoties bij de getroffen bewoners. Bewoonster Cora Hoek kan het nog 

altijd niet bevatten. „Ik ben in een klap dakloos", stamelt ze terwijl de wind om de huizen loeit. „En ik 

ben gewoon alles kwijt: al mijn kleding, de familiefoto's, de televisie, de computer, alles. Je 

herinneringen zijn plots weg. Ik heb hier vijf jaar fantastisch gewoond. Ik voel me zo machteloos." 

Hoek was niet thuis toen de brand uitbrak. „Gelukkig was ik bij mijn vriend in Leidschendam. 

Vanochtend (maandagochtend, red.) werd ik opeens gebeld door een bekende. 'Staatje huis in de fik'? 

Toen keek ik online en zag ik plots mijn huis op een foto van de brand. Ik wist echt niet wat ik zag." 

Ze sprong gelijk de auto in. „Je mag maar ioo kilometer per uur op de snelweg, maar ik scheurde met 

130 hierheen. Ik zag gelijk dat het foute boel was. Hoe moet het nou verder? Ik heb geen idee. Ik sta 

met mijn rug tegen de muur. Alles wat ik opgebouwd heb, is binnen een uur weggevaagd. Ik huurde de 

woning particulier, dus dit is voor mijn eigen rekening." Ze gaat voorlopig bij haar vriend wonen. „Het 

moet echt nog indalen, dit is zo bizar." 

'Zo heftig' 

Bewoner Sergio de Vries was ook niet thuis, maar snelde richting het eiland toen hij het nieuws hoorde. 

„We mochten de pont niet meer op met de auto omdat de hulpdiensten erheen moesten, maar te voet 

kon het. Mijn vrouw en de baby waren nog wel in de woning. Gelukkig konden zij op tijd vluchten, dat 

was zo heftig." 



18 

Hij heeft de afgelopen nacht niet geslapen. „Ik zat in mijn hoofd alleen maar te malen. Je moet er niet 

aan denken wat er had kunnen gebeuren. En we zijn nu gewoon alles kwijt, alles waar we de afgelopen 

drie jaar onze eigen centjes in hebben gestoken." 

Zeki Kok woont nu een jaartje in Eijmershof en zat rustig film te kijken toen hij ineens geschreeuw 

hoorde. „Ik sprong van mijn bank af en hoorde buiten van de buurvrouw dat er brand was." Kok heeft 

nog pogingen ondernomen om het appartement van de overleden, toen nog vermiste man binnen te 

komen. „Maar er kwam volop rook naar buiten. Ik heb de deur weer snel dicht-gedaan. Ik kreeg daarop 

een brandblusser in mijn handen gedrukt en met een buurjongen hebben we via de andere zijde 

geprobeerd naar binnen te komen. Het was niet meer mogelijk." 

Ook Yvonne is sprakeloos door de gebeurtenis. „Ik was bij mijn vriend toen onze buurvrouw appte dat 

er een brand was. Ze was in paniek, omdat ze met een klein kind was. Vanwege de storm ben ik het 

eiland maar niet opgelopen. Toen ik de dag erna het complex zag, schrok ik me rot. Ik wist dat het een 

hele grote brand was, maar dat het er zo vreselijk toegetakeld uitziet, had ik niet gedacht. Het is 

onvoorstelbaar." 

Ze heeft weinig hoop dat er nog wat van haar huis over is. „Ik hoorde dat er beneden bij mijn woning 

heel veel waterschade is. Dat doet pijn, vooral die emotionele dingetjes, als familiefoto's en plaatjes 

van mijn kleinkinderen. De kleding die ik nu aanheb, is het enige wat ik nog heb. Ik heb verdorie niet 

eens schoon ondergoed om aan te trekken. Vanmiddag ga ik dan maar naar de winkel." 

Yvonne vraagt zich af hoe het verder moet. „De woningen liggen niet voor het oprapen, dus ik verwacht 

dat er voorlopig geen nieuw huisje in zit. Gelukkig kan ik in de tussentijd bij mijn vriend slapen." 

Dank en sterkte 

Tijdens de raadsvergadering van Kaag & Braassem gisteravond dankte waarnemend voorzitter Kelly 

Straver alle hulpdiensten die 'in zeer slecht weer een rol hebben gespeeld. bij de brand op Kaageiland'. 

Ook dankte ze bewoners en bedrijven voor alle geboden hulp. „Dat was van grote waarde." Verder 

wenste ze nabestaanden , bewoners, de eigenaar van het restaurant en andere betrokkenen enorm veel 

sterke toe de komende tijd. 

 

Vondst stoffelijke resten 

Bron: Leidsch Dagblad - 22 februari 2022 - Annalaura Molducci 

Het stoffelijk overschot van de man die is omgekomen bij de brand is maandagmiddag vermoedelijk 

gevonden. Dat heeft operationeel woordvoerder Aron van der Maarl van de Veiligheidsregio Hollands 

Midden laten weten. 

De politie zocht maandag met twee honden in en bij het afgebrbande gebouw naar een nog vermiste 

bewoner, waarvan gevreesd werd dat hij niet had weten te omtsnappen. Onafhankelijk van elkaar 

sloegen zij aan bij wat menselijke resten leken. Vervolgens heeft de politie de plek afgezet en er een 

plaats delict van gemaakt. Dat betekent dat de plek wordt bewaakt zo lang er onderzoek wordt 

gedaan. Op de plek zijn restanten van een mens gevonden. De brand was zo hevig dat er weinig 

herkenbaars is te zien. 

Van der Maarl: „De politie gaat nu eerst sporen bevriezen en dinsdag verder met onderzoek en er wordt 

een identiteit vastgesteld. Vervolgens wordt er op zoek gegaan naar de familie. Verder loopt er nog 

een onderzoek naar de oorzaak van de brand." 

De zaak is nu helemaal overgedragen aan de politie. 
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Slachtoffer brand is voormalig acteur 

Bron: Leidsch Dagblad - 23 februari 2022 – Erna Straatsma 

Het slachtoffer van de brand op Kaageiland is Pier van Brakel (88). In vroeger tijden was hij een bekend 

acteur, die vele bijrollen speelde in films en tv-series. Dat melden diverse bronnen op Kaageiland. 

De man woonde in het achterste appartement en werd al snel 

gemist toen de vlammen zondagavond even na negen uur uit een 

appartementengebouw naast jachthaven 't Fissertje op Kaageiland 

sloegen. 

'Opaatje Pier' noemden de Kagers hem liefkozend. Hij woonde al 

meer dan veertig jaar op Kaageiland. Een 'flamboyante, 'bijzondere' 

en 'markante' man, die veelvuldig te gast was bij restaurant De 2 

Wilgen op Kaageiland. De laatste jaren van zijn leven kwakkelde hij 

met zijn gezondheid. 

Van Brakel was de ex-man van regisseuse Nouchka van Brakel, met wie hij samen een dochter kreeg. 

Toen zij vier jaar was, scheidde het stel. 

Pier speelde in meer dan veertien films en tv-series en ook in toneelstukken. Zo was hij onder meer in 

de films Moordvrouw (2012), De laatste reis van meneer Van Leeuwen (2010) en Oh Boy! (1991) te 

zien. Verder vertolkte hij tal van bijrollen in tv-series als Baantjer (1995), Spangen (1999), Medisch 

Centrum West (1994) en Iris (1992). Ook was hij in een aantal reclamespotjes op televisie te zien. 

De politie heeft de identiteit van het slachtoffer nog niet bekendgemaakt. Dinsdag heeft het 

Nederlands Forensisch Instituut onderzoek gedaan naar de stoffelijke resten en de oorzaak van de 

brand. „De verwachting is dat de identiteit van het slachtoffer woensdag bekend wordt", aldus een 

politiewoordvoerder. 

Getuigen vermoeden dat de brand in het appartement van het slachtoffer is ontstaan. Enkele 

omwonenden zagen rond negen uur een 'lichtflits' in zijn woning, waarna de stroom uitviel en brand 

uitbrak. Twintig woningen en een restaurant zijn verwoest. 

 

Veel spontane hulp voor Kaagse daklozen 

Bron: Leidsch Dagblad - 23 februari 2022 – Paul van der Kooij 

De gemeente Kaag en Braassem hoopt de dertig mensen die dakloos raakten bij de brand in 

appartementencomplex Eijmershof op Kaageiland binnen niet al te lange tijd 'duurzaam onder te 

brengen'. 

„Je zou wensen dat het eind deze week al lukt, maar helemaal haalbaar lijkt dat niet", zegt loco-

burgemeester Petra van der Wereld. Weliswaar wordt van alle kanten huisvesting aangeboden, maar de 

gemeente moet ook nog onderzoeken of die huisvesting wel 'passend' is. 

Het eerste huis werd maandagavond aangeboden, toen de gemeente tijdens een bijeenkomst in het 

Kaagse kerkje voor het eerst mensen opriep om voor huisvesting te zorgen. Een van de zestig 

aanwezige eilanders hapte spontaan toe. „Echt hartverwarmend", vindt de wethouder. 

Dinsdag volgden meer aanbiedingen: van het eiland, uit Buitenkaag maar ook uit plaatsen als 

Dordrecht. De oproep was ook opgepikt door een regionale omroep en NOS Teletekst. „Dat mensen in 

tijd van nood zo reageren en op deze manier een medemens willen helpen, daar heb ik diepe 

bewondering voor. Daar word ik zelfs stil van", meldt de wethouder. „En wij als gemeente willen 

natuurlijk zo snel mogelijk onderzoeken of de aangeboden huisvesting passend is voor de mensen." 

Persoonlijk 

De bovenetage van het twintig appartementen tellende complex is bij de brand weggevaagd. Wanneer 

dat veilig wordt geacht, mogen bewoners van appartementen beneden wellicht wat persoonlijke 
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spullen weghalen. „Eerst moet technisch onderzoek nog duidelijk maken waar de brand is ontstaan en 

wat er nog meer loos is." Ook is deze dinsdagmiddag een stoffelijk overschot geborgen. 

Al tijdens de brand sprak de wethouder met bewoners, die toen werden opgevangen in de nabije 

zeilschool: „Daarbij hebben collega Yvonne Peters en ik vooral veel geluisterd." 

Voordat maandagavond de bijeenkomst in het Kaagse kerkje begon, sprak ze hen opnieuw. Maar dan 

in hotel Orion, waar een deel van de bewoners vanaf de brand verblijft. „Ik heb daar duidelijk gemaakt 

dat we, net als Slachtofferhulp, zo veel mogelijk willen helpen. En dat we daarbij zo pragmatisch 

mogelijk zijn, van het regelen van een postadres tot geld en een nieuw paspoort." 

Gemeenschapszin 

Het mooiste van de bijeenkomst die daarna plaatsvond, vond de 'loco' de gemeenschapszin op het 

eiland, waar ze aan alle kanten merkte dat het gebeuren 'echt impact heeft'. „Er heerste echt een geest 

van: dit overkomt ons als eilandbewoners en op zo'n moment moet je er voor elkaar zijn." 

„Centrale vraag was daar dus ook: wat kunnen we als gemeenschap doen voor de getroffen mensen? 

Kunnen we bijvoorbeeld een crowdfunding starten en wat hebben de mensen op dit moment nodig? 

Het bleken zaken als handdoeken, kleding en speelgoed te zijn - er is namelijk ook een kindje bij. Al 

snel werden die ook gebracht in Hotel Orion, waar hotelier Marleen Bakker merkte dat 'heel veel 

mensen meubels en andere spullen willen geven'. „Maar het probleem is dat je eerst woonruimte moet 

hebben, voordat je daar iets aan hebt." 

Pont 

De vele tientallen auto's van vooral de brandweer die voor de brand op zondagavond naar het eiland 

werden gedirigeerd, kwamen allemaal met de gewone pont. Het deed tijdens de bewonersbijeenkomst 

de vraag rijzen waarom niet ook de pont van de firma Royal Van Lent Shipyard werd ingezet. 

„De woordvoerder van de brandweer heeft toen uitgelegd dat dat niet kon vanwege de harde wind. We 

hebben wel contact gehad met het bedrijf en maandag hebben ze geholpen bij het overbrengen van 

een kraan. Die wordt, zodra daar het groene licht voor komt, ingezet voor sloopwerkzaamheden. Maar 

eerst helpt die om ergens beter bij te kunnen op het terrein." 

Een terrein waar ook dinsdag overigens nog moest worden nageblust. 

 

Afgebrand restaurant Kaag moet herrijzen  

Bron: Leidsch Dagblad - 23 februari 2022 – Paul van der Kooij 

Met vrouw, kinderen, vrienden en familieleden zou hij zou hij binnen-kort zijn 25-jarig huwelijk vieren 

in zijn restaurant Bij Benjamin op Kaageiland. Want van de drie restaurants die Mimo Yuusef heeft, is 

dat toch wel zijn favoriet. Of wás, moet hij eigenlijk zeggen.  

Door de verwoestende brand van zondagavond is zijn 'trots', zijn 'zaak' namelijk weg. En dat doet pijn: 

„Het is een zaak waar ik en ook mijn familie bijna vijftien jaar aan hebben gewerkt. Want ook mijn 

vrouw en kinderen hebben -zoals dat bij ondernemersgezinnen gaat - geholpen achter de bar, 

afgewassen en gerechten naar de gasten gebracht. Het is ook de plek waar we elkaar vaak troffen. 

Want als mijn vrouw en kinderen mij wilden zien - om bij te praten en een hapje te eten - dan kwamen 

ze vaak daarheen. Zeker in het hoogseizoen zat ik daar biina iedere dag." 

„Bij Benjamin heb ik, ook door de rust en het uitzicht over de Kagerplassen, mezelf gevonden. Daar 

draaide mijn leven zich als een film voor mijn ogen af, van mijn jeugd aan het water in Egypte tot mijn 

komst naar Nederland en de dingen die we hier hebben opgebouwd." 

Zo had Yuusef - voordat hij in Nieuw-Vennep restaurant Massada begon - ook Massada's in Voorhout 

en Hillegom. En in die laatste gemeente bezit hij nog steeds het vorig jaar totaal vernieuwde restaurant 

Het Alternatief. 
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Emotioneel 

Doordat hij momenteel in het buitenland voor vakantie is, heeft de 62-jarige Venneper nog niet met 

eigen ogen kunnen zien hoe het met zijn naar zijn oudste zoon genoemde zaak is op Kaageiland: „Ook 

daardoor realiseer ik me misschien niet helemaal wat er is gebeurd." 

Over de vraag wat er nu moet gebeuren, kan hij moeilijk nadenken: „Daar ben ik nog te emotioneel 

voor", denkt hij. „Maar we hopen zeker opnieuw te kunnen beginnen. Want de plek is natuurlijk 

geweldig, ook om feesten te vieren." 

„De brand mag dan ook niet het einde betekenen, maar wordt hopelijk juist een nieuwe start. Een kans 

om onze gasten opnieuw te ontmoeten, met een concept dat helemaal bij deze tijd past." Hij denkt 

daarbij aan het werken met nog meer duurzame producten en nog meer streekproducten dan Bij 

Benjamin al deed: „In Hillegom werkt dat heel goed. Maar onze kinderen komen inmiddels op een 

leeftijd - ze zijn 17 en 19 - dat die ook over dit soort zaken gaan meedenken." 

Honderden reacties 

Wat hem ontzettend veel steun geeft, zijn de vele honderden reacties die hij kreeg. „Van gasten die er 

kwamen, maar ook van personeel met wie we de zaak hebben opgebouwd, collega's, buren en andere 

eilanders. Noem maar op. Want door de zaak kreeg ik contacten met hele lieve mensen. En die 

moésten me appen en bellen om me een hart onder de riem te steken." 

„Je moet dan ook niet vergeten", geeft hij de journalist mee, „om in het artikel alle gasten te bedanken. 

Gasten die me niet alleen nu steunen, maar dat al jaren deden. Gasten die het mij gunden en die 

plezier van mijn zaak hadden, maar die ook mij plezier gaven. Bedank verder de collega's, koks en 

mensen uit de bediening. Want het was ook hun zaak natuurlijk." 

 

Geld voor Kagers stroomt binnen 

Bron: Leidsch Dagblad - 26 februari 2022 – Paul van der Kooij 

Hartverwarmend vinden ze het, dat er in drie dagen ruim 10.000 euro is binnengekomen voor de 

dertig Kagers die zondag dakloos werden bij de verwoestende brand in appartementencomplex 

Eijmershof. En hoewel eilanders Martine Groenendijk en Wendy Kouwenhoven hopen dat hun 

crowdfundingsactie meer gaat opleveren - 100.000 euro is het streefbedrag - weten ze dat dit geld al 

een verschil kan maken. 

„Niet alleen omdat het zeker van pas zal komen in de komende periode, maar ook omdat mensen zich 

echt gesteund kunnen voelen door de samenleving", meldt Groenendijk. Ze kent Kouwenhoven al jaren 

via de zeilschool waar ze samen hebben gewerkt. En nadat de twee de avond na de ramp een 

bewonersavond hadden bijgewoond in het Kaagse kerkje, wisten ze dat ze iets moesten doen. „Ook 

omdat we veel bereidwilligheid proefden om iets te ondernemen", meldt Kouwenhoven. 

Achtergrond 

Toen ze dinsdag ontdekten hoe makkelijk een crowdfundingsactie op te zetten is, werd die dag nog de 

daad bij het woord gevoegd. Groenendijk: „Door de overval op de Apple-store merkte je dat het 

nieuwsitem brand op De Kaag op de achtergrond raakte. En we dachten: als we nu niks opzetten, zijn 

we te laat om nog gebruik te maken van het moment." Al snel begon het beter te lopen dan ze hadden 

voorzien: „Het werd ook steeds breder opgepikt, mede doordat mensen elkaar tipten en media er 

aandacht aan besteedden", kijkt Kouwenhoven terug. „Daar komt bij dat zeker de watersportindustrie 

enorme netwerken heeft en veel mensen warme herinneringen aan het eiland hebben", weet 

Groenendijk. „Vaak weten ze ook nog wat een mooi uitzicht de mensen hadden vanuit hun 

appartement. Een uitzicht dat ze nu ook al kwijt zijn." 

Huursubsidie 

„Waar veel mensen denken dat het Kaageiland een plek is waar alleen de beter bedeelden wonen, was 

dat bij de Eijmershof niet zo. Daar zaten ook mensen met huursubsidie in een appartement dat, omdat 

ze er al een tijd woonden, een bescheiden huur had van zo'n zeshonderd euro per maand. Als je dat 

verliest, kun je elders zo'n huur niet verwachten. En dus heb je behoefte aan geld; aan een buffer." 
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„Maar slachtoffers mogen het geld dat ze krijgen natuurlijk ook aan andere dingen uitgeven. Aan een 

nieuwe computer bijvoorbeeld om weer wat foto's te kunnen terughalen. Of aan kleren. Of aan meubels 

waarmee ze, op een nieuwe plek, weer een fijne leefsituatie kunnen creëren. Of om iets te 

ondernemen; even uit de ellende te zijn." 

De gevers kunnen er zeker van zijn dat het geld goed terecht komt: het komt binnen op de rekening 

van de dorpsraad Kaag/Buitenkaag en de financiële toezichthouder waakt over de verdeling. 

Slippers 

Door de verschrikkelijke beelden uit Oekraïne voelt het voor Groenendijk 'niet heel goed' om de eigen 

actie 'te veel te pushen': „Maar het probleem hier is er ook nog steeds. Er zijn bewoners die echt alles 

verloren zijn." „En je moet bedenken dat niet iedereen even goed verzekerd is", vult Kouwenhoven aan, 

die zondagavond vanuit de zeilschool de eerste opvang verzorgde voor de slachtoffers: „Moet je 

nagaan: die hadden alleen hun slippers nog en het joggingpak dat ze droegen toen de brand al snel te 

heftig bleek." 

Wat de dames betreft loopt de teller dus nog flink door. 

Doneren kan via deze link: https://gofund.me/93do79fo 

 

 

Politie: ’Geen sporen van brandstichting bij brand op Kaageiland’ 

Bron: Leidsch Dagblad Online - 2 maart 2022 - Annalaura Molducci 

De politie heeft geen sporen gevonden die leiden naar brandstichting bij de brand op Kaageiland 

zondag 20 februari. Dat heeft een woordvoerster van de politie gemeld. 

 

,,Het brandonderzoek is inmiddels afgerond en er zijn geen sporen gevonden die leiden naar 

brandstichting. Daarom doen wij verder geen onderzoek, aangezien wij geen indicaties hebben die 

wijzen naar een misdrijf”, aldus de woordvoerster. Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend. 

 

Bij de brand kwam de bewoner van het appartementencomplex om het leven, de 88-jarige voormalig 

acteur Pier van Brakel. Twee politiehonden vonden zijn stoffelijke resten een dag na de brand. 

 

Dertig Kagers die in het appartementencomplex woonden, raakten dakloos. De dagen daarop werd er 

direct een crowdfundingsactie gestart door Wendy Kouwenhoven en Martine Groenendijk, beiden 

werkzaam en woonachtig op het eiland. ,,Want de bewoners zijn alles wat hun dierbaar is verloren en 

moeten deze klap te boven zien te komen.” De vrouwen zamelen geld in ,,voor de aankoop van nieuwe 

spullen, de mogelijkheid iets te kunnen ondernemen maar vooral om zich breed gesteud te voelen 

door ons als matschappij.” 

 

Het doel van de vrouwen om een ton op te halen is nog niet bereikt: 219 donateurs hebben inmiddels 

13.500 euro gestort.  

 

Noot van de redactie: bij het uitkomen van deze Heen & Weer stond de teller op ruim 30.000 euro.  

https://gofund.me/93do79fo


23 

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)




