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Evenementenkalender 

Wat Waar Wanneer 

Koeien naar buiten Van Ruiten, Julianalaan 62 9 april, 11:00 uur 

Watersport Academy 70 jaar Wilhelminalaan 12-16 28 mei, 12:00 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 
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Herinneringen aan Hans (en Marjan) Bruijn 

Door: Vincent van Gerven 

Op 19 maart jl. overleed Hans Bruijn op 

94-jarige leeftijd op zijn geliefde Kaag. 

Hans was van 1994 tot 2004 voorzitter 

van de Dorpsraad en zijn vrouw Marjan 

van 2010 tot 2014. Hans was een 

innemende, charismatische en 

daadkrachtige man, die ook na zijn 

vertrek als voorzitter ‘zichtbaar’ bleef in 

het dorpsleven. Daarom in plaats van het 

‘normale’ voorwoord van de redactie dit 

keer enkele herinneringen aan deze 

markante persoon.  

De verhuizing naar Kaag van Hans en 

Marjan Bruijn ging, tenminste voor mij, 

niet onopgemerkt voorbij. Met zijn 

indrukwekkende Amerikaanse auto viel hij 

direct op en was het direct duidelijk dat 

de nieuwe bewoner niet voor alledaagse 

keuzes ging. Bij een huis aan het water 

hoort, zeker voor waterliefhebbers zoals 

Hans en Marjan, natuurlijk een boot. En 

niet zomaar een boot, er kwam een fraaie, 

mahoniehouten Breedendam sloep. Als 

liefhebber van auto’s en mooie boten 

waren er dus direct raakvlakken. 
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Hans en Marjan burgerden snel in in de gemeenschap. Zij voelden zich enorm thuis in het dubbeldorp 

Kaag-Buitenkaag en in hun huis, dat door Hans van een fraaie vlaggenmast werd voorzien. Volgens 

enkelen misschien te hoog, maar Hans verklaarde dat deze voldeed aan de verhoudingen van ‘De 

Gulden Snede’. Van stilzitten hielden ze niet, dus Hans kwam al snel als chauffeur op de buurtbus. Als 

actieve VVD’ers waren Hans en Marjan ook al snel nauw verbonden met de lokale politiek. En zoals dat 

gaat, vond men Hans ook een goede aanvulling op de Dorpsraad. Hij werd tijdens de jaarvergadering 

van de Dorpsraad op 21 april 1994 in Kaagzicht als nieuwe voorzitter gekozen. In het Heen & Weer van 

mei ’94 schreef zijn voorganger Aad Onderwater over de nieuwe voorzitter: “Tenslotte maak ik u 

deelgenoot van mijn blijdschap en tevredenheid met het feit dat Hans Bruijn mijn functie heeft 

overgenomen. … Gekwalificeerde vrijwilligers zijn schaars en met Hans Bruijn hebben we een belofte 

voor onze dubbeldorpse toekomst binnengehaald.” Het bleken profetische woorden, want zonder 

andere voorzitters en leden van de Dorpsraad te kort te willen doen, bleek Hans een voorzitter van 

formaat. In het Heen & Weer van juni stelde Hans zich voor en schreef hij: “Ik hoop een goede opvolger 

te zijn van een bijzonder goede en krachtige voorzitter. In het contact met de andere bestuursleden 

hebben ze mij het gevoel gegeven, dat zij mij in hun hechte team willen opnemen en daar ben ik 

bijzonder blij mee. … Eén van de belangrijkste taken die ik mijzelf als voorzitter toebedeel, is ervoor 

zorgen dat er saamhorigheid blijft bestaan in ons unieke dubbeldorp. Want van water, gemeentelijke of 

provinciale grenzen trekken wij Kagenaars ons niets aan!” 

Hans bleek een persoon met charisma, visie, daadkracht én ruime bestuurservaring, die het 

voorzitterschap praktisch als full-time baan uitvoerde, daarbij achter en naast de schermen bijgestaan 

door Marjan. Zijn goede ingangen in de gemeentepolitiek maakten dat hij continu en deskundig kon 

lobbyen: Hans sloeg zelden een raadsvergadering of VVD-fractievergadering in Alkemade over en had 

ook goede contacten in de Haarlemmermeerse politiek. Bovenal beschouwde hij Kaag-Buitenkaag als 

een eenheid van twee dorpen die allebei evenveel aandacht en inspanning verdienden. Hans was altijd 

vol lof over de andere leden van de Dorpsraad en wist iedereen te motiveren en enthousiasmeren.  

Na het overlijden van Titia Haanappel in december 1996, tot dan toe een van de drijvende krachten 

achter het Heen & Weer, trad Marjan als penningmeester toe tot de redactie. Zij voerde een strak 

financieel beleid, wist veel nieuwe adverteerders binnen te halen en bezorgde ons een gezonde 

financiële balans. De verkiezing van Marjan tot voorzitter van de Dorpsraad eind 2010 beschouwden 

wij als redactie dan ook als een groot verlies. Hans schoof vaak aan bij redactievergaderingen, want hij 
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vond dat er altijd een lid van de Dorpsraad aanwezig moest zijn. Zo konden de stukken van de 

Dorpsraad worden toegelicht en was er een goede onderlinge communicatie mogelijk.  

Na de zomer van 2001 begon ik in september als hoofdredacteur van het Heen & Weer. Vanaf die tijd 

nam het directe contact met Marjan en Hans sterk toe. Tijdens de vergaderingen was het een en al 

orde, waarbij Marjan ‘streng’ ingreep als wij teveel afweken van redactiezaken. Ik leerde een Hans 

kennen die deskundig en bezielend was, die mensen kon motiveren, hield van discussiëren en je met 

gerichte vragen liet nadenken over meningen, ideeën en vooroordelen. Tijdens de ‘napraat’ leerde ik 

een ander echtpaar kennen. Warm, gastvrij, no-nonsens. Ik hoorde over het verlies van zijn eerste 

echtgenote Truus, over zijn liefde voor zijn kinderen en kleinkinderen, die Marjan als een tweede 

moeder en grootmoeder in hun hart hadden gesloten (en dat was wederzijds). Maar ook over zijn liefde 

voor het water en varen. Ik hoorde anekdotes uit zijn werkzame leven. Hans en Marjan waren beide van 

het type ‘Zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen’. Zo werd bijvoorbeeld de onbedrukte zijde van 

brieven of formulieren gebruikt als kladpapier. En zo waren er legio voorbeelden. 

In de tien jaar dat Hans voorzitter was van de Dorpsraad, hij nam afscheid in 2004, had hij zo’n indruk 

gemaakt dat hij ook nadien als ‘oud en wijs man van Kaag-Buitenkaag’ werd beschouwd. Het Leidsch 

Dagblad kopte bij zijn overlijden: ‘Met overlijden Hans Bruijn is Kaageiland zijn koning kwijt”. Een 

eervolle benaming, maar in mijn ogen was Hans eerder staatsman dan koning. Een koning heeft vooral 

een ceremoniële rol, terwijl Hans met zijn leiderschap en inzet – samen met de andere leden van ’zijn’ 

Dorpsraad – veel voor onze dorpen heeft betekend. Zo kreeg hij het bijvoorbeeld voor elkaar dat de 

gemeente Alkemade meebetaalde aan de renovatie van de in de andere gemeente gelegen gymzaal en 

‘Ontmoeting’ in Buitenkaag. Natuurlijk waren er ook moeilijke situaties in ons dubbeldorp waarbij het 

niet altijd mogelijk was om een voor alle partijen bevredigende oplossing te vinden. Maar de Dorpsraad 

en Hans deden altijd wel hun uiterste best. 

In 2016 overleed Marjan en verloor Hans zijn tweede grote liefde. Zoals tijdens de herdenkingsdienst 

werd gememoreerd, zei hij in geprek met de cardioloog dat zijn hartproblemen waren veroorzaakt 

door het feit dat zijn hart twee keer was gebroken. Hans ging door en bleef een graag geziene persoon 

in onze dorpen. Ondanks zijn hoge leeftijd, lukte het Hans goed om op zichzelf te blijven wonen. 

Tijdens de dienst werden ook specifiek Lida en Jaap Homan genoemd, die voor hem een belangrijke 

steun waren. 

De laatste keer dat ik echt samenwerkte met Hans was in 2018, toen wij samen de resultaten van de 

enquête over het behoud van de pont in de vertrouwde handen van de gebroeders Hoogenboom 

bespraken en aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem aanboden.  

Hans overleed thuis, met uitzicht over het water van zijn geliefde Kagerplassen. Bij zijn vertrek van het 

eiland naar de afscheidsdienst in Wassenaar hing bij veel huizen en de pont de vlag halfstok en 

brachten bewoners langs de route een laatste groet bij het passeren van de begrafenisauto. Bij het 

volgen van de afscheidsdienst die live werd gestreamd, was ik onder de indruk van de warme woorden 

van zijn kinderen en kleinkinderen over hun jeugd, zijn leven en over een man die ondanks zijn hoge 

leeftijd volop in het leven stond en die mentaal en in zijn inzichten jong en actueel was gebleven. 

Woorden die mijn beeld van Hans (en Marjan) volledig bevestigden. 

Hans, je blijft in onze gedachten. 
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Van de dorpsraad – April 2022 

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,  

Op 19 maart jl. heeft ons het verdrietige nieuws bereikt dat Hans Bruijn, oud-voorzitter van de 

Dorpsraad, op 94-jarige leeftijd overleden is. Hans Bruijn heeft zich jarenlang ingezet voor het 

algemeen belang van het dubbeldorp en was daarbij gedreven, visionair en vindingrijk. Tien jaar lang 

was hij voorzitter van de Dorpsraad Kaag en Buitenkaag, waarbij hij zich inzette voor vele belangrijke 

onderwerpen, zowel op de Buitenkaag als op de Kaag. Hij was een eminent persoon en een aimabele 

persoonlijkheid en hij zal als zodanig heel erg gemist worden. Hans Bruijn heeft op vrijdagochtend 25 

maart jl. voor een laatste keer de overtocht gemaakt met de pont van zijn geliefde eiland Kaag naar het 

vasteland Buitenkaag. Als eervol teken van respect hadden veel bewoners langs de route van de 

Emmalaan naar de pont de vlaggen halfstok gehangen. Andere bewoners stonden langs de route of 

waren naar de pont gekomen om afscheid te nemen. De familie heeft dit eerbetoon zeer gewaardeerd. 

Wij wensen de familie en vrienden van Hans Bruijn sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote 

verlies. Als u meer wilt lezen over het leven van Hans Bruijn en zijn betrokkenheid bij de Kaag en de 

politiek dan bevelen wij u de ‘In Memoriam’ berichten aan van het Leidsch/Haarlems Dagblad van  

24 maart jl. en het bericht van onze hoofdredacteur Vincent van Gerven, gepubliceerd in deze Heen en 

Weer.  

Integrale visie op bouwen, wonen en recreëren 

Ook deze maand weer een update op diverse onderwerpen. Om te starten met een onderwerp dat ook 

Hans Bruijn na aan het hart zouden liggen: op de Kaag is er behoefte aan een integrale visie op 

bouwen, wonen en recreëren. Wat dat betreft is de Buitenkaag ons ver vooruit met hun visie 2040. Er 

worden op dit moment door meerdere partijen initiatieven genomen om te komen tot een lange 

termijnvisie.  

Van gemeente naar gemeente 

Er wordt op de Kaag door een aantal bewoners gesproken over het mogelijk aansluiten van de Kaag bij 

de gemeente Teijlingen in plaats van de gemeente Kaag en Braassem. Een interessante gedachte 

wellicht als daar goede redenen voor zouden zijn. In het verleden is die gedachte ook weleens 

geopperd en onderzocht. Het omzetten van een dorp van de ene naar de andere gemeente is vanuit 

bestuurlijk oogpunt niet éénvoudig om diverse redenen. Als er aanleiding toe is, kan ieder idee 

onderzocht worden. Namens de Dorpsraad kunnen wij laten weten dat wij nog geen signalen hebben 

gekregen van bewoners die bovenstaand zouden willen bespreken of onderzoeken. Het onderwerp 

staat bij ons om die reden dan ook niet op de agenda.  

Gesprek met gebiedsmanagement Haarlemmermeer - Buitenkaag 

Op 9 maart jl. hadden Nick Surber, Henny Looijestein, de Buitenkaag vertegenwoordigers van de 

Dorpsraad en Robbert Meerpoel een informatief gesprek met de nieuwe gebiedsmanagers van de 

Haarlemmermeer. De meeste onderwerpen die belangrijk zijn voor de Buitenkaag zijn hierbij aan bod 

gekomen. Wij voegen het gespreksverslag in zijn geheel bij in deze Heen en Weer zodat u volledig op 

de hoogte bent van ontwikkelingen.  

Informatie avond energietransitie en duurzaamheid 

Tevens op 9 maart jl. heeft de Dorpsraad een informatieavond over de transitie naar duurzame energie 

georganiseerd op de Kaag. Het was een informatieve, constructieve en energieke avond. De inleiders 

Guido van Enckevoort en Jaap Drooglever wisten het publiek te boeien met nuttige informatie over het 

beleid van de gemeente Kaag en Braassem ten aanzien van duurzaamheid en heel specifieke informatie 

over de mogelijkheden tot transitie op de Kaag. Tevens aanwezig waren Marleen Metzlar en Reinder 

Sanders, die hebben meegewerkt aan de Transitievisie Warmte van de gemeente Kaag en Braassem.  

Secretariaat:  

Nick Surber 

Huigsloterdijk 359  

 

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


6 

Hans Doedijns heeft voorgesteld een projectgroep Duurzaam Kaag te starten. Deze projectgroep kan 

de bewoners Kaag informeren, adviseren en ondersteunen bij hun eigen transitie naar duurzaamheid. 

Zie hieronder voor meer informatie over de lezing en over de energie projectgroep. Tijdens de 

informatieavond zijn bewoners aan het denken gezet maar de projectgroep kan ons leiden en helpen 

om daadwerkelijk ook stappen te zetten in de transitie. De Dorpsraad is trots op het commitment ten 

aanzien van duurzaamheid op de Kaag. Het initiatief van Hans Doedijns om een projectgroep te starten 

ondersteunen wij voor 100% en daar waar we kunnen helpen, zullen we dat zeker doen.  

Het beleid t.a.v. duurzaamheid verschilt van gemeente tot gemeente. Om die reden hebben wij niet een 

verhaal kunnen voorbereiden voor de Kaag en de Buitenkaag. Het is onze bedoeling ook voor de 

Buitenkaag een informatieavond te organiseren. 

Brand Eijmershof en verder 

We zijn zondagnacht 20 februari nog niet vergeten. Wij zijn door de gemeente geïnformeerd dat een 

klein aantal gedupeerden vrij snel op eigen kracht vervangende woonruimte heeft gevonden. Dat is 

echter wel de minderheid. Acht gedupeerden hebben via de gemeente een woning gevonden. Dit zijn 

diegenen die echt hulp en ondersteuning nodig hadden. Voor andere gedupeerden wordt nog gezocht 

naar geschikte en passende woonruimte. Voor velen geldt dat zij ook in andere opzichten nog een 

lange weg te gaan hebben tot herstel. De gemeente noemde ons dat gesprekken gestart zijn met de 

eigenaar van Eijmershof over herbouw van het pand. Er is nog geen verdere informatie beschikbaar.  

De crowd funding actie heeft ruim 34.000 euro opgeleverd en er worden nog steeds donaties gedaan. 

In overleg met de gemeente zijn we gestart met de voorbereiding van uitbetaling aan de gedupeerden. 

Op verzoek van grote donateurs en betrokkenen wordt hierbij goed gekeken wie van hen acute 

financiële nodig heeft. Tevens wordt gelet op een eerlijke verdeling van het geld. Het is de bedoeling 

dat er zo snel mogelijk uitgekeerd gaat worden. Nogmaals dank aan eenieder die heeft bijgedragen. 

Dank aan Henny Looijestein, penningmeester Dorpsraad, die de crowd-funding begeleidt en daar veel 

werk aan heeft. En Martine Groenendijk, TOP-actie en zeer gewaardeerd door de gedupeerden!!! 

Het aanbod van hulp van bewoners van de Kaag en Buitenkaag blijft divers, groot en oprecht. Via de 

app ‘Hulp aan Eijmershof’ zijn inmiddels al heel wat hulpvragen gesteld en zijn gedupeerden geholpen 

met grote dingen, kleine dingen, huisraad, vervoer, verhuizingen, opslag, organisatie- en regelwerk. 

Het is bijzonder hoe het netwerk Kaag-Buitenkaag efficiënt is en onbaatzuchtig hulpverleent. Ook 

buitenstaanders valt het op en complimenteren de gemeenschap. Naar de toekomst toe zouden we dit 

netwerk in stand kunnen houden om ook anderen te helpen.  

Verslag Informatieavond Energietransitie en duurzaamheid in Hotel Orion 

Op 9 maart organiseerde de dorpsraad samen met de gemeente Kaag en Braassem een avond over de 

energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaamheid. Hotel Orion zat goed vol en het gesprek was 

levendig. Wat kun je doen om snel gas te verminderen? Willen we toe naar een energieneutraal Kaag? 

Waarom is waterstof de komende jaren echt geen rendabele oplossing? In aanwezigheid van wethouder 

Duurzaamheid Inge van der Meer gaf de gemeente inzicht in hun plannen en hun antwoorden op deze 

vragen. Een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente is dat zij uitgaan van het initiatief van 

bewoners. Uit de bijdrage van de dorpsraad bleek dat het energieverbruik per postcode op de Kaag 

behoorlijk kan verschillen. Het gemiddelde energieverbruik, zeker wat betreft elektriciteit ligt 

behoorlijk hoog. Tot wel het driedubbele van een gemiddeld huishouden. Daarmee is de opgave op 

Kaag zeker aanwezig. Evenals een gunstige business case voor zonnepanelen. De avond werd 

afgesloten - last but not least – door Hans Doedijns met de officiële aftrap van de werkgroep 

Duurzaam Kaag, waarover in deze Heen en Weer meer te lezen is. De presentaties die tijdens de 

bijeenkomst getoond zijn en veel nuttige informatie bevatten, kunt u teruglezen op de website van de 

Dorpsraad www.kaag-buitenkaag.nl. Voor degene die Guido Enckevoort willen volgen tijdens zijn 

fietstocht naar Bhutan: https://www.noplaneneeded.com 

Projectgroep Duurzaam Kaag gaat van start !!! 

Een paar weken geleden is het idee ontstaan om voor Kaag een projectgroep op te richten voor de 

energietransitie naar duurzame energie en waar mogelijk volledige zelfvoorziening. 

http://www.kaag-buitenkaag.nl/
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In goed overleg is besloten dat de projectgroep qua organisatie en verantwoordelijkheid onder de 

Dorpsraad gaat functioneren.  

We hebben twee doelstellingen geformuleerd: 

1. Een vraagbaak zijn waar bewoners, die hun huis willen verduurzamen, terecht kunnen 

2. Onderzoeken of het eiland 100% energie zelfvoorzienend kan worden 

Omdat we nog maar net aan de gang zijn moet er nog veel worden uitgezocht. Er staat ook een 

gesprek met de Gemeente gepland. We komen binnenkort met meer informatie, die u op de site van de 

Dorpsraad kunt vinden. U kunt ons bereiken via ons mailadres Duurzaam@kaag-buitenkaag.nl. 

De leden van de projectgroep zijn: Hans Doedijns ; Jaap Drooglever ; Jacques Glaude ; Marleen Metzlar 

Wist u dat …………. 

Roel Terraneo de website van de Kaag-Buitenkaag beheert, onderhoudt en voorziet van interessante en 

relevante informatie. Roel heeft deze maand een aparte pagina voor duurzaamheid ingericht op de site. 

Meer informatie hierover volgt. Roel, DANK voor je constructieve werk op dit gebied.  

Van de Pontraad 

De huidige situatie rondom de pont is onacceptabel voor de ondernemers en de bewoners van de Kaag. 

Er zijn met regelmaat technische problemen met de pont waardoor er vertragingen ontstaan of de 

overtocht niet mogelijk is. De hoeveelheid vrachtvervoer is hoog, het aantal pakketbezorgingen is hoog 

en op bepaalde tijden zijn de wachttijden lang.  Onlangs was er een situatie waarbij de pont tijdelijk uit 

de vaart was en een ambulance overgezet moest worden.  

De perceptie van bewoners en bedrijven is dat ondanks overleg, beloftes en toezeggingen van Blue 

Amigo er onvoldoende verbetering zichtbaar is. De gemeente, belangenbehartigers en Blue Amigo 

verliezen de geloofwaardigheid naar bewoners en ondernemers. Veel praten en niets (zichtbaar) doen, 

is het commentaar. Er zijn zorgen over de nabije toekomst. Bij de ondernemers over het komende 

seizoen, bij ons allemaal over pontproblemen tijdens noodsituaties en het dagelijks pontverkeer van de 

bewoners van de Kaag.  

We willen benadrukken dat het niet zo is dat er niets gebeurd vanuit Blue Amigo. Het vaarteam doet 

zijn best en presteert goed tijdens calamiteiten. Complimenten hiervoor. De versterking van het team 

met Andre de Reus is een grote verbetering. Andre werkt aan het team, zet procedures op, signaleert 

problemen en behoeften en zorgt voor ondersteuning. Jaap Homan heeft een belangrijke rol in het 

team. Wij hebben begrepen dat er bij Blue Amigo een tweede techneut aangesteld zal worden zodat er 

meer tijd is en blijft voor dagelijks onderhoud. Echter, het is nog niet genoeg. Het eiland vraagt om 

alternatieven voor betalingssystemen, snellere doorlooptijden, alternatieven voor de pakketdiensten en 

zekerheden in geval van calamiteiten met een pont.  

De SPK en de pontraad hebben elkaar opgezocht voor samenwerking. Wij beogen allemaal hetzelfde 

doel een veilige, betrouwbare en continue veerdienst van de Kaag naar de Buitenkaag. Er heeft een 

informeel gesprek met de wethouder plaats gevonden. Tevens is er begin april een formeel gesprek 

gepland met de gemeente over het functioneren van de pont. Het contract tussen de gemeente en Blue 

Amigo is bestudeerd en er zijn concrete voorstellen geformuleerd door de SPK en de Pontraad voor 

verdere verbetering. Wij zijn voornemens om het aantal verstoringen en incidenten heel inzichtelijk te 

gaan maken door deze consequent te gaan rapporteren. Wij zullen uw hulp hierbij inroepen.  

Wij streven naar een stabiele situatie vanaf het vaarseizoen. Als wij meer informatie hebben dan zullen 

we u op de hoogte stellen.  

 

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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verslag 

 Gebieds- en Relatiemanagement 

Verslag van Dorpsraad Kaag-Buitenkaag - Gebiedsmanagement HLMR Zuidoost 

Vergaderdatum 9 maart 2022 

Aanwezig Henny Looijenstein, Nick Surber en Robbert Jan Meerpoel (dorpsraad Kaag-

Buitenkaag) / Hanneke Plukkel en Henriëtte Keesom (Gebiedsmanagement) 

Afwezig Renée Smit / Jaap Droogleever 

Verslaglegging Henriette Keesom 

Opening en mededelingen 

Hanneke heet iedereen welkom. Robbert Jan sluit later aan. 

1. Inrichting Lisserdijk 

Binnenkort vinden er werkzaamheden plaats aan de Lisserdijk, tussen de Hoofdweg en dorpsgrens bij 

het spoorviaduct. Hier worden fietsstroken gerealiseerd. De aanleg van deze fietsstroken staat in de 

‘visie Ringdijk en Ringvaart’. In deze visie staan de plannen van de gemeente om de hele Ringdijk 

aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Informatie over deze visie is te vinden op 

https://haarlemmermeergemeente.nl/file/11123/download 

De bewoners en ondernemers aan de Lisserdijk ontvangen een brief van de gemeente wanneer de 

werkzaamheden aan de Lisserdijk van start gaan.   

2. Status invoering blauwe zone 

Zoals bekend is er geruime tijd gezocht naar een oplossing voor de parkeerdruk in Buitenkaag. Die 

parkeerdruk wordt, in elk geval voor een flink deel, veroorzaakt door medewerkers en bezoekers van 

Van Lent die in Buitenkaag parkeren en dan met de pont naar Kaag-eiland gaan om te werken. Van Lent 

heeft al eerder een parkeerplaats aangelegd aan de Leidsemeerstraat met een capaciteit van ongeveer 

150 auto’s. In de praktijk heeft dat het probleem wel verkleind, maar niet bestendig opgelost. Inzet van 

parkeerwachters/verkeersregelaars door Van Lent heeft ook niet tot een goede oplossing geleid. De 

definitieve bestendige oplossing wordt nu gezocht in het invoeren van een blauwe zone waardoor niet 

meer langdurig in de bebouwde kom geparkeerd mag worden, en het uitbreiden van de parkeercapaciteit 

aan de Leidsemeerstraat. 

De blauwe zone is een zaak van de gemeente, de uitbreiding van de parkeerplaats wordt door Van Lent 

gedaan, met begeleiding van de gemeente. 

Enige tijd geleden heeft de gemeente een bezwaar ontvangen tegen het besluit van een blauwe zone. Dit 

bezwaar werd na behandeling ongegrond verklaard. Er is nu beroep ingesteld. De behandeling van dit 

beroep gebeurt bij de rechtbank. De rechtbank agendeert zelf en gemeente heeft hier geen invloed op. 

Omdat de uitvoering pas kan na onherroepelijk besluit is de planning van de blauwe zone nog onzeker.   

3. Status extra parkeerterrein bij Spaargaren 

De ontwerpvergunning is ingediend door Van Lent en de besluitvorming over het ontwerp volgt binnen 

zeer korte tijd. De verwachting is dat het stuk over 1 tot 2 maanden ter inzage ligt. Vanaf dan kan men 

zienswijze(n) indienen. Afhankelijk van de reacties kan de aanleg van de voorziening door Van Lent 

hopelijk starten in Q3 van 2022. 

4. Toekomstig gebruik parkeerterrein Leidsemeerstraat openbaar? 

Dit terrein wordt privaat. Van Lent heeft onlangs een uitgebreide toelichting aan de dorpsraad gestuurd 

met informatie over de toegankelijkheid en ontsluiting van dit terrein. De dorpsraad is blij met deze 

informatie. Wel blijft er aandacht/zorg voor de planning van de blauwe zone in relatie tot de 

ontwikkelingen van de parkeerterreinen van Van Lent.   

5. Speeltuintje Leidsemeerstraat bij de school  

De gemeente huurt nu het stukje grond van de kerk voor deze speeltuin. De dorpsraad heeft gehoord 

dat de gemeente de huur heeft opgezegd. Het huidige speeltuintje is ook aan vernieuwing toe. Vanuit 

gemeentelijk gebiedsbeheer wordt gekeken waar het speeltuintje kan komen, dat doet gebiedsbeheerder 

https://haarlemmermeergemeente.nl/file/11123/download
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Marcel Leek in overleg met de school. De dorpsraad wil graag behoud van een veilig en centraal gelegen 

speeltuintje en denkt graag mee bij mogelijke locaties. Dit geeft Henriëtte door aan Marcel.  

6. Herinrichting park rond gemaal (beeld Leeghwater) 

De inrichting ligt nu bij het Ingenieurs Bureau van de gemeente en zal een dezer dagen tot uitvoering 

komen. Rijnland is in overleg met de kunstenaar om de plek voor het beeld geschikt te maken. Dorpsraad 

vraagt of er een watertappunt en afvalbakken kunnen komen, veel fietsers gaan vaak in het park op een 

bankje zitten om uit te rusten. Henriëtte vraagt uit bij collega’s.  

7. Laadpalen worden door ‘paalklevers’ bezet (wat te doen?) 

De Gemeente adviseert om met de betreffende eigenaar van de auto in gesprek te gaan, die te lang bij 

een oplaadpaal staat. Dorpsraad vraagt of Van Lent een aantal laadpalen kan plaatsen op hun nieuwe 

parkeerterrein. Henriëtte vraagt dit na. [Antwoord: Ja, er komen laadpalen op het nieuwe parkeerterrein. 

In eerste instantie, vanwege het stroomgebrek, minder dan dat ze uiteindelijk willen realiseren.] 

8. Kruising Huigsloterdijk/Zweilandstraat  

Dorpsraad stuurt foto van de huidige situatie door naar Henriëtte. Voor aanvang van de fietsstraat lag er 

een stoeprand en een chicane bij de kruising Huigsloterdijk/Zweilandstraat. Fietsers en kinderen die de 

pont afkwamen maakten, om over te steken, hier gebruik van. Deze niet officiële ‘wachtplaats’ bestaat 

nu niet meer. Door inwoners is geconstateerd dat automobilisten hun auto parkeren op dit stukje 

waardoor er een modderpoel is ontstaan. 

Dorpsraad vraagt of een wachtplek voor de kinderen is te realiseren die van de pont afkomen en niet 

direct kunnen oversteken. Ook voorkom je daarmee dat auto’s op die plek parkeren.  

Henriëtte zet dit verzoek door naar collega’s van het project Ringdijk. 

9. Energie transitie aanpak en voorlichting gemeente Haarlemmermeer  

De dorpsraad heeft interesse in wat er vanuit de gemeente wordt georganiseerd voor de energietransitie. 

Inwoners kunnen nuttige informatie halen en/of vragen stellen via 

https://energielokethaarlemmermeer.nl/ 

10. Samenwerkingsafspraken 

Met alle dorps- en wijkraden binnen de gemeente Haarlemmermeer zijn er samenwerkingsafspraken 

gemaakt. Eens per jaar zullen deze geactualiseerd worden. De dorpsraad heeft een concept hiervan 

ontvangen en gaat deze bekijken, eventuele aanvullingen en/of aanscherpingen voorstellen en 

retourneren voor akkoord. 

11. Blue Port 

De dorpsraad geeft aan dat er een plan is ingediend bij de gemeente door Blue Port (een bedrijf gericht 

op verhuur van schepen (Boesch boten) en opslag daarvan). De maximale hoogte was onderdeel van de 

visie Buitenkaag. Vanuit behandeling van deze visie in de gemeenteraad is besloten om per plan de 

bouwhoogte te beoordelen. Dorpsraad uit zijn zorgen dat het in het water brengen en uit het water halen 

van de boten een stremming geeft op de Ringdijk.  

12. Werkpont Van Lent 

De dorpsraad ziet dat sommige vrachtwagens manoeuvreren op de Lisserdijk om op deze werkpont te 

komen. Dit geeft overlast en nare verkeerssituaties. Soms moeten de vrachtwagens ook even wachten 

voordat ze de pont op kunnen rijden. Bewoners in de buurt hebben last van trillingen en draaiende 

motoren. Gemeente wijst erop dat inwoners bij overlast een melding openbare ruimte kunnen indienen 

via de website van de gemeente Haarlemmermeer.  

Dorpsraad neemt contact op met Van Lent over mogelijke oplossingen. 

13. Rondvraag en afsluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://energielokethaarlemmermeer.nl/
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Werkzaamheden Lisserdijk, tussen Hoofdvaart en dorpsgrens bij spoorviaduct, 

in Buitenkaag  

 

Op maandag 4 april start aannemer KWS Infra met werkzaamheden aan de Lisserdijk, tussen de 

Hoofdvaart en de dorpsgrens bij het spoorviaduct, in Buitenkaag. Hier leest u meer. 

De werkzaamheden duren van 4 april tot en met 8 april  

De aannemer verwijdert de bestaande asfaltlaag en brengt een nieuwe asfaltlaag aan. Ook komen er 

brede, rode fietsstroken. De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 17.00 uur.  

• Op 4 april zijkant van de rijweg schoonmaken (grond weghalen);  

• Op 5 april Verwijderen oude asfaltlaag (frezen);  

• Op 6 april Aanbrengen nieuwe (zwarte) asfaltlaag en rode fietsstroken;  

• Op 7 april Aanbrengen belijning;  

• 8 april Reserve dag.  

De planning kan iets aangepast worden, dit hangt bijvoorbeeld af van het weer. Als de planning wijzigt 

stuurt de aannemer u een brief. Om op de hoogte te blijven van wijzigingen kunt u ook de bouw-app 

van de aannemer downloaden via www.kws.nl/app.  

De aannemer beperkt de (geluids)overlast zoveel mogelijk  

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, slaat de aannemer tijdelijk materialen op in de buurt van 

de werkzaamheden. Alvast bedankt voor uw begrip voor mogelijke overlast.  

5 t/m 7 april Lisserdijk, tussen Hoofdweg Oostzijde en Lisserbroek, afgesloten voor doorgaand verkeer  

Er worden omleidingsborden langs de weg neergezet.  

Woningen/bedrijven aan de Lisserdijk, tussen de Hoofdweg Oostzijde en Lisserbroek, niet altijd 

bereikbaar met de auto  

De woningen en bedrijven zijn te voet en met de fiets aan de hand altijd bereikbaar. De 

woningen/bedrijven zijn ook altijd bereikbaar voor de politie, brandweer en ambulance. Hieronder een 

aantal punten waarmee u rekening moet houden.  

• Op 5 april, de dag dat de aannemer het asfalt verwijdert: Kunt u tussen 07.00 en 17.00 uur met de 

auto bij uw woning of bedrijf komen maar met wat overlast. Om schade (door wegspringende steentjes) 

aan uw auto te voorkomen, vragen wij u om uw auto niet langs de weg te parkeren.  

• Als het asfalt is verwijderd: Kunt u met de auto over het gefreesde deel van de weg rijden. Wel langzaam 

en voorzichtig rijden zodat u geen schade aan uw auto krijgt.  

• Op 6 april, de dag dat de aannemer asfalteert: Kunt u tussen 07.00 en 17.00 uur niet met de auto bij 

uw woning of bedrijf komen. Voor het asfalteren brengt de aannemer een kleeflaag aan. Als u hier 

doorheen rijdt, kan uw auto vies worden. De deeltjes van de kleeflaag zijn moeilijk weg te halen. Na het 

asfalteren moet het asfalt koud en hard worden voordat u hier overheen kunt rijden.  

Als u aan de Lisserdijk woont of een bedrijf heeft op het deel waar geen werkzaamheden zijn, dan kunt 

u gewoon met de auto bij uw woning of bedrijf komen.  

Zet uw vuilcontainer aan de weg buiten het deel waar de werkzaamheden zijn  

De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen hier bij kan.  

Het aanleggen van de fietsstroken staat in de ‘visie Ringdijk en Ringvaart’  

In deze ‘visie’ staan de plannen van de gemeente om de Ringdijk aantrekkelijker en leefbaarder te maken. 

Alles over deze ‘visie’ staat op www.haarlemmermeer.nl/verkeer onder ‘project Ringdijk en Ringvaart’.  

Neem contact met ons op als u vragen heeft over de werkzaamheden  

U kunt bellen met Ron de Lange via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar 

info@haarlemmermeer.nl. Graag “Lisserdijk” in het onderwerp zetten. 

 
De koeien gaan weer naar buiten! 

 

Op zaterdag 9 april, 11:00 uur gaan onze 

koeien weer naar buiten. Iedereen is welkom 

om hierbij aanwezig te zijn. Julianalaan 29, 

Kaag 

http://www.kws.nl/app
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16 maart 2022: verkiezingen van de leden van de raad van K&B op de Kaag 

Door Aad Onderwater, op die dag voorzitter stembureau 7, Kaag 

PARTIJ TOT. # 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 17 18 20 

PRO K&B 35 1 11         1                   23 

Samen v K&B 22 2 16 1 1         1 1         1   1 

CDA 61 3 37 15 2     1     2   1 1     2   

D66 52 4 9 1 4 2 1 6 1 14 1       13       

VVD 52 5 24   1 4 3       1 1 1     7 10   

  222 uitgebrachte, geldige stemmen 

  1 ingeleverd, blanco stembiljet 

  223 totaal ingeleverde stembiljetten 

Bij 379 stemgerechtigden (bron K&B) opkomst 58,839%. Een Kaagse dip. In de tabel heb ik de partijen 

opgenomen in de volgorde van het stembiljet en van de kandidaten alleen degenen die stemmen 

wisten te vergaren. 

Hierbij mijn verslag en enige opvattingen.  

Een traditie op Kaag lijkt zo opgestart. Hoewel Covid eigenlijk nauwelijks nog een rol speelde, bleven 

we stemmen in De Stal. Het feit dat zowel PK Kerk als De Stal één-en-dezelfde beheerder hebben, 

heeft ongetwijfeld een rol gespeeld. De locatie is uitstekend, meer dan voldoende ruimte, en gezellig 

met haardvuur, zitjes en piano. Met de kerk was overigens ook niets mis en na de restauratie is die 

situatie alleen maar beter geworden. De keus (van de gemeente) viel echter op De Stal. 

Ook niet veranderd is het aantal stembureau leden. We waren wederom met vier en dat is er, als er 

geen speciale Covid functie is, naar mijn mening één te veel. In Nederland met zijn meer dan 10.000 

stembureaus impliceert dat meeruitgaven voor de gemeentes samen, van zo’n 1,5 tot 1,8 miljoen euro.   

Nationaal werd gesproken van verdergaande versplintering. Qua aantal partijen valt er op K&B weinig 

aan te merken. De stembureauleden hebben echter – zolang we ouderwets met een rood potloodje 

onze stem uitbrengen - een voorkeur voor compacte stembiljetten. De politieke partijen hebben 

andere opvattingen. De vijf partijen selecteerden samen 107 kandidaten, bij 21 te verdelen zetels. Ze 

hebben lijsttrekkers, lijstduwers en het peloton daartussenin.  De laatste categorie lijkt er te zijn als 

beloning voor aan de partij bewezen diensten en/of om familie en vrienden de gelegenheid te geven 

een voorkeursstem uit te brengen. De tabel hierboven geeft een inzicht in hoe dat er in onze Kaagse 

praktijk uit ziet. De nummer 1 lokale stemmentrekker werd Johan van Ruiten (#20 van Pro K&B) met 23 

stemmen. Onze nummer 2 werd Roel Terraneo met 14, onmiddellijk gevolgd door Anne-Marie van 

Gerven met 13 (resp. #9 en #15 van D66). Op de 4 plek Hans Bruijn zaliger (#18 van de VVD) met 10 

stemmen. De vijf lijstrekkers kregen slechts 97 stemmen. Er werd dus op Kaag ruime invulling gegeven 

aan het motto “smaken verschillen”. Naar mijn mening een ander woord voor het begrip versplintering. 

We werden in tegenstelling tot sommige andere gemeentes geconfronteerd met een beschaafd aantal 

partijen. De uitbundige scores gaan er bij Europese, nationale, provinciale en waterschap verkiezingen 

wel weer komen. Ik verwacht niet dat ons politieke landschap spontaan minder divers wordt. Een 

substantiële kiesdrempel voor de Tweede Kamer en andere fora, zou niet alleen op de stembureaus de 

zaken vereenvoudigen. Ook het verkiezingstraject, inclusief het opereren van die fora én de vorming 

van de vrijwel altijd noodzakelijke coalities zou er eenvoudiger door worden. Het is verder mijn 

overtuiging dat de kwaliteit van de bestuurslichamen daar in geen enkel opzicht onder zal lijden. Als 

actueel schrikbeeld moge de Tweede Kamer gelden; die staat op het punt twintig fracties te tellen.  

Onze democratie wordt van een kiesdrempel niet minder; het tegendeel ligt meer voor de hand. 

Tot slot de personele materieelverzorging: de lunch werd verzorgd door Adriaan en zijn brigade en 

Hans schotelde ons vanuit Orion, de heerlijke en traditionele, woensdagse, blauwe hap voor. Chapeau. 
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16 maart 2022: verkiezingen van de leden van de raad van Buitenkaag 

 

 

IJsvereniging Kagermeer (KGM)  

Opgericht in 1914, inmiddels107 jaren jong 

Internet: http://www.ijsclubkagermeer.nl e-mail: secr.kgm@kaag.nl 

Door Aad Onderwater, secretaris  

Verslaglegging ALV  

Op vrijdag 18 mrt 2022 vond in De Ontmoeting de uitgestelde ALV plaats. Covid-19 verhinderde enige 

malen de statutair voorgeschreven bijeenkomsten bijeen te roepen.  

1. Opening, verwelkoming en vaststelling agenda.  

Na de opening heette de vicevoorzitter de aanwezigen welkom, hij noemde in het bijzonder de 

vertegenwoordigers van de collega-ijsverenigingen: de Warmondse IJs- en Skeelerclub, de 

Lissesche IJsclub, de IJs- en Skeelerclub Lisserbroek, en de Sassenheimse IJsclub. Bericht van 

verhindering werd ontvangen van het District Sassenheim en Jos Möllers. Bestuurslid Aad de Haas 

bewaakte, ondanks zijn fragile medische toestand, de inloop en reikte na intekening traditioneel 

de nummertjes uit. De voorliggende conceptagenda werd ongewijzigd geaccepteerd.  

2. Mededelingen en ingekomen en uitgaande stukken.  

a. In deze vergadering werd de leden gevraagd zich uit te spreken over het verenigingsbeheer in 

de periode die is verlopen sinds de laatste ALV op 13 dec 2019.  

b. We herdachten in stilte en stonden recht voor de overleden leden: Jan Verhaar, Ton en Ida van 

Es, Coen Verbaas, Jenny Tulen en Nel, de echtgenote van Frans van Schie;  

c. Over de samenwerking in de stichting Meren- en Molentochten, praatte Jan Rodewijk ons bij. 

Hij is met Aad de Haas, vertegenwoordiger in het bestuur van de stichting.  

3. De door de secretaris geschreven verslaglegging van de ALV van 13 dec 2019 wordt door hem 

voorgelezen De ALV stemde in en heeft de notulen bij acclamatie geaccordeerd.  

4. Het financieel overzicht betreft formeel de jaren 2020 en 2021. Na het vertrek van Jan-Jaap 

Hoekstra de vorige penningmeester – de functie is nog steeds vacant - heeft de secretaris de 

functie waargenomen. Hij heeft als basis voor de digitalisering van de boekhouding ook het 

boekjaar 2019 daarin opgenomen. De getoonde cijfers zijn gebaseerd op de van de RABO rekening 

courant gedownloade af- en bijschrijvingen en de eindejaar overzichten 2019-2021. De wnd-

penningmeester geeft de toelichting over de zogenoemde Staat van baten en lasten en het 

Vermogen en de saldi op het eind van de drie jaren aan de hand van twee PowerPoint plaatjes. De 

vragen daarover worden tot tevredenheid beantwoord. 

  

http://www.ijsclubkagermeer.nl/
mailto:secr.kgm@kaag.nl
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5. Kascontrolecommissie.  

a. Verslag. In de week voorafgaand aan de ALV hebben Roel Terraneo en Arie van der Voorn de 

kascontrole uitgevoerd. Arie verving de toen zieke Jos Möllers op diens verzoek. De ALV 

stemde – met terugwerkende kracht – in met die actie. In het door Arie en Roel ondertekende 

verslag stelden ze vast dat de KGM een financieel redelijk gezonde club is. Een vereniging die 

zelfs na jaren waarin er weinig activiteiten en aanleiding tot ijsplezier was en waarin ook de 

laatste jaren mede door Corona perikelen de inning van lidmaatschapsgelden stokten, er een 

positief saldo van ongeveer €14.500 is. Ze constateerden dat er grote stappen gezet zijn in de 

verdere professionalisering op het financiële vlak en de administratie. Ze stelden de 

vergadering graag voor de penningmeester en het bestuur over de jaren 2019, 2020 en 2021 

decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.  

b. Leden commissie: Roel heeft twee jaar zijn bijdrage geleverd, waarvoor dank. De ALV 

suggereert met hun beider instemming, Roel en Arie voor te stellen er nog een jaar aan toe te 

voegen en Jos Móllers, afwezig, vriendelijk uit te nodigen, als reserve lid op te treden. De ALV 

accordeert bij acclamatie de bevindingen, suggesties en voorstellen die tijdens deze financiële 

agendapunten ter tafel kwamen.  

6. Verslag door de secretaris. De secretaris las het verslag van zijn hand voor. Dat dekte met de 

publicaties in de Heen en Weer (H&W), de hele periode sinds de vorige ALV in 2019. De secretaris 

is voornemens de KGM bijdragen aan de H&W maandelijks op de website te plaatsen, zodat ook 

niet Kagers daar (tijdig) kennis van kunnen nemen. De ALV dankt en stemt in met applaus.  

7. Agendapunt 10. In afwijking van de agenda krijgt Jan Rodewijk he podium om zijn woordje te doen 

over het jeugdschaatsen. Jan schetste de situatie en verklaarde zich niet echt blij met het geringe 

aantal jeugdleden. Maar het enthousiasme compenseert echter veel. Chris Zuiderduin, secr. WIJC, 

gaf in aanvulling enige informatie over de Trainings Groep Bollenstreek, de voortzetting van de 

STS-KGM. Nu als afdeling van de WIJC en niet van de Sassenheimsche IJsclub. De ALV bedankte Jan 

met een warm applaus.  

8. Pauze met verkoop van loten. Met behulp van onder meer, maar met name Ria en Bep werden de 

loten aan de man gebracht. Henny Looijestein, de gastheer van dienst én de dames serveerden 

drank en hapjes. Voor en na de vergadering en in de pauze werden recente schaats en ijszeil 

filmpjes vertoond. Henny had het materiaal verzameld c.q. toegestuurd gekregen. De drie video’s 

vielen goed in de smaak. Henny, van deze plek nogmaals dank voor je bemoeienis.  

9. Het bestuur. Na het aftreden van de penningmeester in 2019 kende het bestuur helaas vacatures. 

De functies van voorzitter en penningmeester bleven tot op heden vacant. Voor één functie is er 

licht aan het einde van de tunnel: we hopen de kandidate voor de pm functie snel welkom te 

kunnen heten. Het overzicht van de bestuurssituatie en enige, stilzwijgende, dus nog niet door de 

ALV bevestigde mutaties.  

a. Aftredend in 2019 en herkiesbaar voor een nieuwe periode: Aad de Haas; (Stemde ALV al mee 

in 2019)  

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

c. Aftredend in 2021 en herkiesbaar: Aad Onderwater;  

d. Aftredend in 2023: Nicolai Honcoop (nu niet actueel).  

e. De ALV stemt met applaus in met de herkiesbaar stelling en het aanblijven van de betreffende 

bestuursleden.  

10. Rondvraag en sluiting. Na een korte rondvraag sloot de vicevoorzitter de ALV.  

Na de vergadering volgde de dubbelverloting als onderdeel van de gezellige 'nazit'. We hadden 

weliswaar geen natuurijs maar wel weer een gezellige Algemene Ledenvergadering.  

 

Schaatsen met een helm op: een verstandige zaak*), geldt ook voor skeeleren en fietsen. Gebruik je 

hersens én bescherm ze met een helm.  

*) bij schaatstrainingen en wedstrijden inmiddels verplicht. 
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Watersport Academy De Kaag bestaat 70 jaar.  1952-2022 

Door: Wendy Kouwenhoven 

Een mijlpaal. Dit jaar bestaat Watersport Academy De Kaag 70 jaar. Inmiddels een begrip op het eiland. 

Wat ooit begon met een paar Kielboten en tenten is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste 

zeilscholen van Nederland. En daar zijn we best trots op! 

We vinden het leuk om met u als (Buiten)Kaag-bewoner in het kort ons verhaal te delen. 

Hoe het begon? 

In 1952 richt Lex van Rijn zeilschool De Kaag op. Op 

dat moment is hij net 22 jaar. Met een aantal Kielboten 

(16m2) wordt op dat moment zeillessen gegeven. De 

cursisten en instructeurs verblijven op het terrein van 

Loogman in tenten. In 1960 wordt er naast de lessen in 

de Kielboten (16m2) ook lesgegeven in waterskiën 

vanuit een Boesch skiboot. De naam verandert dan ook 

in Zeil- en skischool De Kaag. Niet veel later komt daar 

ook het Windsurfen bij. Het dorp Kaag breidt uit. Er 

worden o.a. aan de Wilhelminalaan vijf panden 

gebouwd welke bestemd zijn als woon/winkelruimte. 

Lex wil uitbreiden met de zeilschool en doet de 

aankoop van 2 panden. Enkele jaren later krijgt Lex de 

mogelijkheid ook het derde pand aan de Wilhelminalaan 

te kopen. Dit pand deed dienst als 

levensmiddelen/kruideniers winkel, ook wel Vivo  

Foto: Lex van Rijn in zijn jonge jaren.           genoemd. Dit deel van de zeilschool, waar de  

recreatiezaal en slaapvertrekken zijn, wordt door ons nog steeds de ‘Vivo’ genoemd. In 1962 trouwt 

Lex met Hetti. Zij ontmoeten elkaar aan de waterkant op een steiger, nabij de Bonte Koe.  

Familie van Rijn in de jaren 70            Zijaanzicht van de zeilschool. Ca. 1970 

In die tijd was de Bonte Koe het meeste bekende restaurant op het eiland. Nu staan op deze plek 

woonhuizen. Samen krijgen Lex en Hetti een zoon, Guido, en een dochter, Martine. Hetti neemt later 

de leiding over het koken en de huishouding op zich en voert dit vele jaren uit. Lex van Rijn is een 

groot skifanaat en heeft nauwe banden met het Oostenrijkse Kitzbühel. Lex is daar opgeleid tot 

Staatlich skileraar. In de winter wordt lesgegeven in de bergen, in de zomer weer op het water. Wie wel 

eens bij ons binnen is geweest begrijpt nu vast ook de Oostenrijkse inrichting van de eetzaal. Nog 

steeds zijn er hechte banden met Kitzbühel en is Lex inmiddels ereburger van het Oostenrijkse dorp. In 

2002 heeft Lex van Rijn zijn taken overgedragen aan zijn zoon Guido van Rijn. Met trots zet Guido het 

familiebedrijf nog steeds voort. Zijn 9-jarige zoon, Ward van Rijn, is de derde generatie. Wie weet staat 

hij ooit aan het roer! 
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UITNODIGING!! 
In 2022 bestaat de Watersport Academy De Kaag 70 jaar! En dat gaan we vieren.  

Op zaterdag 28 mei 2022 vieren wij ons jubileumfeest!  

Graag nodigen wij u via deze weg van harte uit het glas met ons te heffen.  

Vanaf 12.00 tot 16.00 bent u van harte welkom om het glas met ons te heffen. 

Vanaf 16.00 tot 00.00 vieren wij feest waarvoor u eveneens van harte uitgenodigd bent! 

 

Kaagfit 

Door: Marleen Bakker 

 

Ook deze maand zijn er weer activiteiten voor de 55-plussers onder ons. Heb je leuke ideeën voor het 

ouderenbeleid, meld dit dan aan ons zodat we die activiteit, indien mogelijk, op kunnen nemen in ons 

programma.  

Houd je van organiseren? Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur van Kaagfit bestaat 

op dit moment uit Doke, Joke, Rob en Marleen. Een mooie mix van Kaag en Buitenkaag. 

Voorjaarsbloemstuk 

Deze maand gaan we op dinsdag 12 april een voorjaarsbloemstuk maken, zodat we er tijdens de Pasen 

gezellig bij zitten.  

Bridgedrive 

De bridgedrive in de Ontmoeting is op zaterdag 23 april om 13.00u. en staat in het teken van 

Koningsdag. Dit keer dus niet op de laatste zaterdag van de maand. 

Opgeven 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 29 april in Hotel Orion. Hans gaat 

proberen er weer een feestje van te maken! 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. 

De activiteiten op een rijtje:  

• 12 april bloemschikken in de Ontmoeting aanvang 14.00u 

• 29 april open tafel in hotel Orion, ontvangst vanaf 17.30u 

• 23 april bridgedrive in de Ontmoeting aanvang 13.00u. 

 

Recept: snelle vissoep (2-4 personen) 

Door: Joke Enthoven 

Ingrediënten: 

300 ml visbouillon (van blokje) 

350 g gezeefde tomaten 

400g Italiaanse roerbakgroente 

Scheutje olie 

250-300g gemengde zeevruchten diepvries 

(fruits de mer, supermarkt of visboer) 

125g crême fraiche 

 

Bereiden  

1. Verwarm de olie in een soeppan en roerbak 

de groenten enkele minuten.  

2. Voeg de gezeefde tomaten en visbouillon toe. 

Laat 5 min koken op lage stand 

3. Roer de bevroren zeevruchten en de helft van 

de crême fraiche door de soep. Laat nog 3 

min. koken 

4. Breng op smaak met zout en peper. 

5. Schenk de soep in kommen en garneer met 

een schepje crême frache 

about:blank
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Kaagse Tennis Club begint competitieseizoen in nieuwe stijl dankzij Feadship 

Royal Van Lent 

Door: Redactie Heen & Weer 

Met het traditionele Drooge-Scheffer toernooi werd op 26 maart het nieuwe seizoen geopend van de 

Kaagse Tennis Club. Een seizoen waarbij de leden van de vijf competitieteams van de KTC voortaan 

gekleed gaan in door Feadship Royal Van Lent gesponsorde outfits. Hierdoor stralen de teams voortaan 

nog meer stijl en eenheid uit. 

Sinds de oprichting in 1975 heeft de Kaagse Tennis Club zich altijd in een grote belangstelling weten 

te verheugen. Na een klein begin op de eerste, winderige tennisbaan achter ‘De Twee Wilgen’, werd op 

26 mei 1984 een nieuw complex met twee banen geopend achter Royal Van Lent, waar de club nog 

steeds is gevestigd. Door de jaren heen werd de accommodatie met veel ‘zelfwerk’ steeds verder 

verbeterd, met onder meer een beter clubhuis, hoogwaardige banen en goede verlichting.  

Met een actief jeugdprogramma, inclusief lessen en jeugdcompetities, zorgt de club steeds voor 

nieuwe aanwas. Daarmee speelt de club ook een actieve rol bij het stimuleren van lichaamsbeweging 

onder jongeren. Deze doorgroeiende jonge aanwas heeft door de jaren heen ook steeds gezorgd voor 

een zich continu verjongend en gezond blijvend ledenbestand. Met ruim 100 leden is de KTC in 

absolute zin maar een ‘kleintje’ in de regio, maar afgezet tegen het aantal inwoners van Buitenkaag en 

Kaag is het procentueel een grote club. Het ledenbehoud is beslist geen geringe verdienste, want 

andere sportverenigingen die onze dorpen ooit telde zijn de afgelopen decennia door teruglopende 

ledenbestanden één voor één opgeheven. 

Een hele club draaiend houden met zo’n honderd leden valt echter niet mee. Aangezien de KTC niet in 

aanmerking komt voor financiële steun vanuit de beide gemeenten, moet de club zelf zijn broek 

ophouden. Gelukkig kan met de contributies van leden en sponsoring van enkele lokale bedrijven (zie 

de borden langs de baan) de begroting sluitend worden gehouden. Voor leuke extra’s blijft echter 

meestal geen geld over. 

De club was dan ook blij verrast met 

het aanbod van Royal Van Lent om de 

outfits van de vijf competitieteams te 

willen sponsoren. “Binnen het kader 

van ons Corporate Social 

Responsibility-programma wilden wij 

graag iets doen voor de lokale 

Kaagse en Buitenkaagse 

gemeenschap waaruit de 

onderneming is voortgekomen en 

waar deze deels nog steeds is 

gevestigd”, vertelt Marieke Kuppens, 

Facility Manager van Royal Van Lent. “Met de steun aan de Kaagse Tennis Club kiest Royal Van Lent 

voor een initiatief dat ten goede komt aan een vereniging met leden in Kaag en Buitenkaag. Dit past 

binnen onze strategie om zowel internationale, nationale als lokale organisaties te steunen, variërend 

van Artsen zonder Grenzen, Longfonds, KWF Kankerbestrijding en lokale voedselbanken, 

muziekfestivals, sportevenementen, musea en kerken.”  

Voorafgaand aan het Drooge-Scheffer toernooi, waarmee het tennis- en competitieseizoen van start 

ging, ontvingen de captains van de vijf competitieteams de outfits uit handen van Barbara Vermeer van 

Royal Van Lent (en lid van KTC). Tijdens de komende competitie, met thuis- en uitwedstrijden 

verschijnen de teams daarmee super professioneel op de baan. Daarbij zal de krachtige uitstraling die 

door de tenues wordt opgeroepen de teams van de KTC ook zeker een mentale ‘Ace’ geven bij elke 

wedstrijd.  

Ook tijdens de later op de dag gehouden algemene ledenvergadering en het aansluitende Indonesische 

buffet werd nog lang nagepraat over het sympathieke gebaar van Royal Van Lent. 
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Boekennieuws 

Door: Glynis Breman 

‘Vijf vrolijke verhalen’ van Adriaan van Dis. 

Na 40 jaar schrijverschap is deze bundel uitgebracht ter ere van zijn 75ste verjaardag. Nou, zo vrolijk 

zijn die verhalen helemaal niet. Misschien bedoelt dhr. Van Dis er ironisch of spottend mee. Ik weet het 

niet. 

Hij schrijft over de thema’s die hem bezighouden. Over zijn verhouding met zijn vader en zijn moeder. 

Beiden hadden in het Jappenkamp gezeten zoals ook zijn halfzusjes. Er werd niet over gesproken maar 

zijn vader was een door trauma’s geteisterde man die zo nu en dan ‘slapend’ werd gehouden in een 

instelling. 

Dan is er ook het tenenkrommend verhaal over de vooroordelen en misvattingen van een echtpaar en 

vooral van de vrouw, die goed willen doen voor de asielzoekers in het dorp. Haar zoektocht in de grote 

stad naar de juiste ingrediënten. Daar kan ik dan wel om glimlachen. 

Het verhaal over de journalist die in oorlogsgebieden aantekeningen blijft maken van de 

gewelddadigheden die hij tegenkomt, waarin je kleine dingen groot maakt en kleine dingen groter. De 

andere twee metgezellen die al gepokt en gemazeld zijn en hem niet serieus nemen. Misschien een 

verwijzing naar zijn eigen tijd als journalist.  

Het zijn wel weer echte Van Dis verhalen, waarin hij met zijn prachtige woordgebruik blijft boeien. 

‘Kruispunt’ van Jonathan Franzen, het eerste deel van een trilogie. 

In het boek gaat de schrijver terug naar de beginjaren 70 met als onderwerp de complexe 

verhoudingen binnen een familie. We volgen het doen en denken van de familie Hildebrandt in het dorp 

New Prospect, een buitenwijk van Chicago, waar vader Russ hulppredikant is, zijn vrouw Marion en hun 

kinderen Clem (20), Becky (18), Perry (15) en Jason (in dit boek een bijrol). 

Een heerlijk boek waar je in de ziel van de personages kruipt en hen leert kennen in al hun 

onzekerheden, mooiweerspelerij, kleine en grote leugens, hunkeringen, geheimen en schaamte. 

Kortom, niets is zo duister of de schrijver schijnt er zijn licht op. Door al die thema’s aan te stippen 

worden de personages in het boek bijna tastbaar en lijkt het alsof je ze kent. Daardoor heb je met ze te 

doen en vergeef je hen al hun zwakheden. 

Een hartverscheurend mooie scene vond ik die van Clem en Jason die de honneurs waarnemen voor 

hun ouders op een kerstreceptie van de hoofdpredikant en zijn vrouw. De aangeschoten Clem (na vele 

glaasjes gløgg) gaat een theologische discussie aan met een predikant en een rabbi. De moeite waard 

om die scene opnieuw te lezen. Je ziet het zo voor je en tegelijkertijd ben je benieuwd hoe dit zal 

eindigen.  

Het is zeker de moeite waard om zijn andere boeken ook te lezen. Correcties en Vrijheid.  

Ik kijk uit naar deel 2 van de trilogie. 

En als laatste het kleine boekje van James Norbury genaamd ‘Grote Panda en Kleine Draak’. Het boekje 

bevat prachtige illustraties en bij elke tekening is er een levenswijsheid of prachtige quote. Een boekje 

over liefde en hoop tussen twee beste vrienden. 
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Piekberging Haarlemmermeer 

Door: Ingrid de Vries 

In het centrale deel van het Rijnlandse gebied bestaat er een risico op wateroverlast. Het gebied 

rondom de Kagerplassen ligt namelijk het verst verwijderd van de vier Rijnlandse boezemgemalen. Om 

te voorkomen dat de watergangen overlopen, of in het ergste geval kades doorbreken door te hoge 

waterstanden, is het noodzakelijk in de zuidpunt van de Haarlemmermeerpolder een piekberging te 

realiseren. De verwachting is dat de piekberging gemiddeld eens in de 15 jaar wordt ingezet om 

overtollig water te bergen. 

Waarom deze locatie? De Haarlemmermeerpolder vormt de meest optimale locatie voor een 

piekberging. Dit komt doordat de polder een diepe ligging heeft waarmee er met relatief weinig 

oppervlakte veel water kan worden geborgen. Daarnaast komt er in dit gebied veel boezemwater bij 

elkaar waardoor het opgevangen water weer eenvoudig kan worden afgevoerd. De piekberging wordt 

67 hectare groot, ongeveer twee meter hoog en kan één miljoen kubieke meter water bergen. 

Stand van zaken Combinatie Leeghwater werkt hard door met de bouw van alle kunstwerken. Met 

kunstwerken worden alle bruggen, inlaat, doorlaat en uitlaat bedoeld. De piekberging bestaat niet 

alleen uit dijken. Om het water straks in en uit de piekberging te krijgen, zijn verschillende 

constructies nodig.  

Inlaat Onlangs hebben de nutsbedrijven verkeersmaatregelen toegepast op de Lisserdijk om gas-, 

water-, elektraleidingen, riolering en datakabels aan te leggen voor de inlaatconstructie. Tevens werkt 

Combinatie Leeghwater aan de  eerste fase van de inlaatconstructie. De bouw van een grote betonnen 

koker die schuin naar beneden loopt. Zie onderstaande afbeelding. 
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Zodra de betonnen koker gereed is, komt hier een tijdelijke weg (de bypass) overheen. Naar 

verwachting is deze begin juni gereed en kan de overstap worden gemaakt naar fase 2. 

Om de bypass te kunnen asfalteren en de aansluiting te maken op de Lisserdijk komen er tijdelijke 

verkeersmaatregelen waarbij de Lisserdijk 1 á 2 dagen afgesloten wordt. De bewoners en bedrijven 

zullen hierover tijdig worden geïnformeerd. 

In fase 2 rijdt het verkeer over de bypass. Vanwege de oversteekplaatsen van werkverkeer en de 

bochten in de bypass geldt er een snelheidsverlaging van 50 naar 30 kilometer per uur. 

Bij het ontwerp van de bypass is er rekening mee gehouden dat de fietssuggestiestroken doorlopen. 

Tijdens de bouw van de 2e fase van de inlaat zullen verkeersregelaars het verkeer begeleiden indien er: 

- Frequent transporten of lange voertuigen oversteken. 

- Hijsmomenten plaatsvinden waarbij het verkeer binnen het valbereik komt. 

Rond oktober 2022 kan het verkeer over de nieuwe inlaatconstructie van de Lisserdijk rijden. Hiervoor 

zal de Lisserdijk weer kort worden afgesloten. 

Doorlaat Er worden twee doorlaten gemaakt op de locaties waar de dijk straks de bestaande 

Nieuwerkerkertocht kruist. Dit zijn eigenlijk twee grote duikers, die via twee schotten dichtgezet 

worden. Dat gebeurt handmatig. Zo kan het Hoogheemraadschap Rijnland de piekberging afsluiten van 

het watersysteem van de Haarlemmermeerpolder.  

De afgelopen maanden heeft op deze plek een berg grond gelegen om de grond rondom de doorlaat 

vast in te laten klinken. Zo wordt voorkomen dat er de komende jaren op deze plek zetting optreedt. 

De dijk is nu onderbroken, maar zal straks aangesloten worden. Dan is de doorlaat in de dijk gebouwd 

en bijna niet meer te zien. 

Aan de noordzijde van de Nieuwekerkertocht is het betonwerk en de inbouw van de kleppen gereed. 

Later deze zomer wordt er ook een doorlaat aan de zuidzijde van de Nieuwekerkertocht gebouwd. 
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Uitlaat Het water uit de berging wordt straks afgevoerd via de uitlaat (zie foto onderaan vorige 

bladzijde). Deze bestaat eigenlijk uit drie delen: de uitlaat zelf, het uitlaatkanaal en de brug over de 

Hoofdweg.  

Brug over de Hoofdweg Westzijde De Hoofdweg Oost is straks een brug rijker. Deze brug ligt dan over 

het uitlaatkanaal van de piekberging. De brug krijgt al vorm. Om de brug te realiseren is een omleiding 

gemaakt direct naast de weg. Eind vorig jaar is de fundatie voor de brug gemaakt en zijn damwanden 

geplaatst. Deze damwanden hebben een dubbele functie. Zo kan de ruimte onder de brug worden 

uitgegraven en vormen deze de wanden van het uitlaatkanaal. Afgelopen week is het brugdek gestort 

en zal vermoedelijk op 28 en 29 april de Hoofdweg Westzijde worden afgesloten om het asfalt aan te 

kunnen brengen.  

Zaterdag 30 april is de weg dan weer geopend voor al het verkeer dat over de nieuwe brug kan rijden. 

In de BouwApp zal dit worden bekend gemaakt. 

Landbouwbruggen Op twee locaties in de piekberging zijn de landbouwbruggen gereed. 

De grond onder de brug moet nog worden ontgraven om de waterverbinding van de vulsloot te 

herstellen. Later dit voorjaar worden er nog twee landbouwbruggen gebouwd. 

 

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 de laatste maanden van seizoen 2021-22.  

 

Houd www.wijpresenteert.nl in de gaten. 

 

HET GAAT GOED MET NEDERLAND 

Zondag 10 april - 14.30 uur 

Muziektheater - €20 

HAL60 – Pasteurweg 60 - Roelofarendsveen 

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

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

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

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

gaat het goed met Nederland. 

 

WIE NIET WEG IS WORDT GEZIEN 

Vrijdag 22 april – 19.30 uur 

Jeugd 10+ - €7,50 

Alkeburcht – Noordhoek 19 – Roelofarendsveen 

Deze voorstelling is twee keer verplaatst en daarom nog steeds 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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.wijpresenteert.nl/
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GERARD ALDERLIEFSTE & FRIENDS  

Zaterdag 30 april - 20.30 uur 

Muziek - €17 

HAL60 – Pasteurweg 60 - Roelofarendsveen 

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. 

 

VIV & INGRID – AF! 

Zaterdag 7 mei - 20.30 uur 

Cabaret - €12,50 

Dorpshuis Plein 13 - Pastoor van der Plaatstraat 13a - Rijpwetering 

Is iets of iemand ooit echt af? Bouw je niet steen voor steen, stap voor stap aan je huis, je leven en 

jezelf? Viv & Ingrid bouwen hun eigen toevluchtsoord, compleet met poort, een hoekje voor de piano, 

gitaar en ruimte voor zichzelf. Ze bouwen aan een voorstelling met liedjes, gesprekken en andere 

materialen. Komt dit ooit af? Een voorstelling met herkenbaarheid en hilariteit. Je voelt je betrokken, 

meegezogen in hun bouwkunst, obstakels en chaos. 

 

KIJK IN DE WIJK 

Zondag 29 mei – 12.30 uur 

Huiskamertheater - €15 

Diverse adressen in Roelofarendsveen, Oude Wetering en Nieuwe Wetering 

WIJ Presenteert komt met Kijk in de Wijk; cabaret, muziek, singer-songwriters, spoken words en 

cultuur. Een evenement dat je niet mag missen! Bij Kijk in de Wijk leren we elkaar kennen door een 

kijkje te nemen bij de mensen thuis. Bij voorkeur op de fiets ga je naar de optredens in een woning, 

een kas of een andere verrassende locatie. Er zijn maar liefst achttien verschillende soorten kaarten. 

Iedereen ziet drie optredens en waar je qua locatie terechtkomt is een verrassing. De optredens zijn op 

29 mei tussen 12.30 en 17.30 uur. Na afloop kun je nog een borrel drinken bij Poco Más - het 

fonkelnieuwe restaurant bij onze vertrouwde Alkeburcht. 

 

Nieuws uit De Stal 

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

www.stalopdekaag.nl 

Breek in de Week 

Ode aan de Eerste liefde 

De 87ste Boekenweek wordt gehouden van 9 tot 18 april. En is een ode aan ‘de eerste liefde’. Dichters 

en schrijvers hebben er boeken vol over geschreven. Maar waarom laten we alleen hen aan het woord, 

waarom delen we onze eigen ‘Eerste liefdesverhalen’ niet met elkaar? 

Want zeg nou zelf, in deze tijd vol nare en verdrietige verhalen rond oorlog en geweld, kunnen we 

elkaar wellicht wat opvrolijken met onze eigen Eerste liefdesverhalen. 

Met deze gedachte in ons achterhoofd nodigen we iedereen uit om op woensdagmorgen 20 april naar 

de Breek in de Week te komen. Dit keer niet alleen om de nieuwtjes van de dag met elkaar te delen, 

maar om ook onze Eerste liefdesverhalen met elkaar te delen.  

Immers een eerste liefde overspoelt je met gevoelens en verlangens die je eerder nog niet kende, die je 

niet kon vermoeden. Er scheen een nieuwe wereld voor je open te gaan. Een wereld vol behoeften, 

driften, onzekerheden en twijfels. Eerste liefdes vergeet je meestal nooit meer, ze blijven voor altijd in 

je geheugen. Ze kunnen zorgen voor een warm gevoel, een lichte verwarring of regelrechte heimwee 

naar toen, en ook gewoon voor een glimlach en een knipoog. 

Durf jij het aan om je Eerste liefdesverhaal te delen met anderen? Ja toch. Kom dan de 20ste om 10.00 

uur naar de Stal, en laten we met onder het genot van een kopje koffie of thee elkaar genieten van 

Eerste liefdesverhalen. Voor nu wensen we alle lezers van het Heen en Weer, mooie paasdagen. 

mailto:info@stalopdekaag.nl
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Passie voorstellingen van DEDDDD 

De Kaagse kerk zal in april 2022 het decor zijn van een nieuwe voorstelling van DeDDDD: 'Passie'.  

Pure dans op mooie muziek. Gedanst door gepassioneerde dansers in prachtige kostuums, mooi 

uitgelicht, met als enig decor de kleine kerk. Een intieme setting: publiek zit rondom de dans/dansers. 

In aanloop naar Pasen wordt de devotie aan het menselijke lichaam, ziel én de dans niet alleen vertolkt 

door de negen jonge DeDDDD-dansers, maar zij leveren ook hun gepassioneerde choreografische 

bijdrage. De Australische Ebony Murray die voor drie mannen choreografeert en Lorenzo Mattioli die 

met twee dansers het binnenste van zijn ziel laat zien. 

Schoonheid en Passie in dans en muziek met o.a. ‘The Deer’s Cry’, (Arvo Pärt), het openingskoor van 

de Johannes Passion (J.S. Bach) en ‘Erbarme Dich, Allah', een bewerking van de beroemde aria van Bach. 

Geniet van deze unieke voorstelling in combinatie met 2 drankjes, hapjes én een unieke Meet&Greet 

met onze prachtige dansers. Een avond om nooit te vergeten! 

Ga voor meer informatie en reservering naar: https://www.ddddd.nu/canto-ostinato 

Data: 7 april 20.30-21.30 uur, 9 april 16.00-17.00 uur, 9 april 20.00-21.00 uur, 10 april 16.00-17.00 

uur, 10 april 20.00-21.00 uur, 14 april 20.30-21.30 uur, 15 april 20.30-21.30 uur, 16 april 16.00-

17.00 uur, 16 april 20.00- 21.00 uur. 
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Met overlijden Hans Bruijn is Kaageiland zijn koning kwijt 

Bron: Leidsch Dagblad – 24 maart 2022 – Paul van der Kooij 

Kaageiland is zijn koning kwijt. Daar lijkt menigeen het over eens nu Hans Bruijn op 94-jarige leeftijd 

is overleden. Hij was al jaren geen voorzitter meer van de dorpsraad Kaag-Buitenkaag, maar bleef tot 

zijn laatste adem strijden voor het eiland waarop hij zo dol was. Een reconstructie van die eilandliefde, 

met als kernwoorden water, zeilen, gemeenschapszin en geborgenheid.  

Een 'enorme waterrat' was 

hij als Haags jongetje al. 

En volgens een boek over 

zijn leven kan dat te 

maken hebben met de 

badkuip waarin hij weleens 

sliep. In het huisje waar hij 

met zeven broers en 

zussen opgroeide was het 

nu eenmaal woekeren met 

de ruimte... Al snel kwam 

er de liefde voor zeilen bij. 

Ging de familie op 

vakantie, dan werd 

steevast een piraatje in de 

caravan geladen. Eenmaal 

thuis in Wassenaar 

vormden de Kagerplassen 

de thuishaven. 

Toen het moment naderde waarop hij zijn groothandel in vloerbekleding, gordijn- en meubelstoffen en 

'woningtextiel' zou overdragen aan zoon Bob, vond hij op Kaageiland waar hij al jaren van droomde: 

een huis aan het water. Het had een eigen haventje en eindeloos uitzicht over het water. „Water 

waarover ik naar de hemel kan vliegen als mijn tijd daar is", zoals hij kon zeggen. 

Er was meer dat hem aan het eiland bond, weet zoon Jan Anthonie. „Het was ook het enorme 

gemeenschapsgevoel dat hij heel fijn vond. Een gevoel dat deels fysiek georiënteerd was. Om er te 

komen moest je immers over de pont. En die pont zorgde er volgens hem mede voor dat er nooit werd 

ingebroken. Ook niet wanneer je je deur liet openstaan." 

Voor de nieuwe eilander het wist, reed hij op de buurtbus. En in '94, twee jaar na zijn komst, werd hij 

al gevraagd als voorzitter van de dorpsraad. Eerst hield hij de boot af, aanvoerend dat hij zoiets graag 

overliet aan mensen die beter ingeburgerd waren in de dorpsgemeenschap. Al snel werd hij het toch. 

Zoon Jan Anthonie weet wel waarom: „Hij was iemand die goed leiding kon geven en al evengoed het 

vertrouwen wist te wekken van mensen. Charismatisch was hij, maar toch ook bescheiden. En hij zat er 

echt om iets voor Kaag te doen." 

Strandje 

Zo vond de voorzitter het belangrijk dat mensen meer konden genieten van het unieke eiland en zijn al 

even unieke omgeving. Het was ook mede door zijn toedoen dat Kaag weer een zwemstrandje kreeg. 

„Zeker, het is Kees van Lent die dat strand een plekje heeft gegeven bij zijn Stal, maar dat is wel omdat 

de voorzitter erover begon en over bleef spreken tot het er was. En toen er plannen kwamen voor een 

fietspontje naar Oud Ade maakte hij zich er sterk voor, tot de provincie aan toe. Ging hij ergens voor, 

dan was dat ook met honderd procent", weet Truus Verbaas. Zij volgde Bruijn op als voorzitter toen hij 

er tien jaar op had zitten en met een ereburgerschap van de toenmalige gemeente Alkemade werd 

uitgezwaaid. Want, zo heette het die tiende maart 2004: in zijn rol had Bruijn een 'tomeloze inzet' 

tentoongespreid. 
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Voor Kaag, maar ook voor Buitenkaag. „Voordat hij kwam, hingen Buitenkagers er een beetje bij. Maar 

hij stond net zo open voor Buitenkagers en hun parkeerproblemen als voor Kagers, was naar iedereen 

loyaal. Hij probeerde ook evenveel leden uit Buitenkaag als uit Kaag in het bestuur te krijgen", weet 

Buitenkaagse Verbaas. 

„En toen ons dorpscentrum 'De Ontmoeting' in geldnood raakte, wist hij als geen ander duidelijk te 

maken dat Kagers er net zo goed gebruik van maakten. Gevolg: 'zijn' gemeente Alkemade betaalde 

mee aan die voorziening in de Haarlemmermeerse kant van de Ringvaart. En natuurlijk maakte hij zich 

regelmatig druk om de autopont tussen de twee kernen, want daar was altijd wat mee." 

Laatste woord 

Ook toen hij geen voorzitter van de dorpsraad meer was, behield Bruijn het laatste woord in de 

vergaderingen. „Dan stond hij op en meldde hij 'nog even wat te willen zeggen, namelijk dat we een 

geweldige dorpsraad hebben'. En dat bleef hij doen toen zijn vrouw Marjan - die hij achter de 

schermen steunde waar hij kon - het stokje van mij had overgenomen." 

Vriend 

Hoe belangrijk Hans Bruijn ook voor anderen was geweest, werd de familie pas na diens overlijden echt 

duidelijk. „We wisten wel dat hij veel dingen deed, maar niet dat zoveel mensen hem als vriend zagen 

met wie ze van alles konden bespreken; in wie ze vertrouwen hadden. Ook bleek hij in coronatijd veel 

ondernemers op het eiland te hebben geadviseerd en soms ook financieel te hebben gesteund. Hij was 

nu eenmaal echt geïnteresseerd in het eiland en zijn bewoners." 

Pont 

Toen geen enkele Bruijn nog voorzitter was en ook toen zijn Marjan was overleden, bleef hij zich sterk 

maken voor Kaagse zaken. Zo was hij het die in 2018 de 430 handtekeningen overhandigde die op het 

eiland waren ingezameld om de pont in de vertrouwde handen van de Kaagse gebroeders 

Hoogenboom te houden. „De pont is voor ons een ontmoetingsplek", betoogde de inmiddels oudste 

Kagenaar - destijds al bijna 91. „Als je dat aan een vreemde geeft, is dat een emotioneel probleem." 

Het zou toch gebeuren. Maar hij gaf niet mee toen de nieuwe beheerder inderdaad tegenviel en er in 

zijn VVD stemmen opgingen om de pont door een brug te vervangen en raadslid Jan van der Geest 

meldde dat 'het eiland een stilstaand museum wordt als je niks aan verbinding doet. 

„Zo wist hij zeker dat je door een brug alleen maar meer verkeer krijgt. En dat het zeker in de zomer, 

wanneer de brug vaak open moet voor passerende bootjes, ook nog eens langer duurt om op het 

eiland te komen", herinnert het liberale raadslid Roy Miillers de keren dat zijn fractie dergelijke Kaagse 

onderwerpen op de agenda had staan en Bruijn met een Kaagse delegatie naar de fractievergadering 

afreisde of inbelde via Teams. 

In het laatste verkiezingsprogramma maakte de partij zich als vanouds sterk voor een pontje. Ook liet 

Bruijn rond de verkiezingen een enorme VVD-vlag wapperen aan zijn ellenlange vlaggenmast en bleek 

hij als de misschien wel oudste lijstduwer van Nederland goed voor 21 stemmen. 

Desondanks werd het CDA de grootste partij op het eiland. En dat dankt lijsttrekker Anja de Rijk mede 

aan de 'haakse bochten' die de liberalen bij het pontje maakten. 

De zaterdag na de verkiezingen blies Bruijn zijn laatste adem uit in het bed dat bewust beneden was 

gezet. Daar was het uitzicht het immers het mooist, zoals hij ook tijdens telefoongesprekken kon laten 

weten. Jan Anthonie hoort hem nog zeggen, na een korte pauze: „Er komt nu toch zo'n mooi bootje 

langs!" 

De Kager staat er tot vrijdag opgebaard. Dan gaat de laatste reis naar de dorpskerk in Wassenaar. Na 

de dienst wordt hij er, in het familiegraf, herenigd met de twee grote liefdes van zijn leven: Marjan en 

de in 1988 bij een verkeersongeluk omgekomen Truus. „En toen een cardioloog een afwijking aan zijn 

hart constateerde, zei hij dat dat kon kloppen: 'Ik heb namelijk twee keer mijn hart verloren"; haalt Jan 

Anthonie graag de 'bijzondere humor' aan. 

Lange tijd leek niets zijn vader te kunnen stoppen, zeker wanneer het familie betrof. Zo reed hij vorig 

jaar nog naar de velden bij het VU-ziekenhuis als kinderen van zoon Hans daar voetbalden. „Hij was 

volgens mij ook de enige Nederlander die via een livestream alle debatten van de Eerste Kamer volgde", 
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weet zoon Jan Anthonie, die in juli 2019 voorzitter van dat selecte gezelschap werd. „En na afloop van 

zo'n vergadering, al was het in het midden van de nacht, stuurde hij mij altijd een appje. Meestal met 

een compliment. Soms ook liet hij weten dat het leiden van de vergadering strakker had gekund. Op 

zondagen kon het opnieuw over de vergadering gaan. Dan wilde hij bijvoorbeeld weten waarom ik zus 

deed en niet zo. En dat was ook omdat hij altijd bereid was om te leren." 

Trots 

Dat de 'oude' voorzitter trots was op de 'nieuwe' voelde de laatste heel sterk toen hij werd verkozen en 

pa, die de stemming vanaf de tribune had gevolgd, hem na afloop omhelsde. „Dat was heel warm en 

emotioneel, maar later zei hij wel dat hij ook trots op mij zou zijn geweest wanneer ik niet was 

verkozen. Ik proefde er de les in dat je jezelf nooit belangrijk moet gaan vinden. 'Je moet je juist 

concentreren op wat anderen nodig hebben, gaf hij me mee. 'Verdiep je in wat er in hun hoofden 

omgaat'. Ik heb het toegepast waar ik kon. In de senaat maar ook voor de collegezaal als hoogleraar in 

Leiden." 

„Hij was echt een eiland-icoon", weet de huidige voorzitter van de dorpsraad, Renee Smit. „Een man 

met visie en daadkracht die zijn eigenbelang nooit liet prevaleren." 

Johannes Anthonie Bruijn - ridder in de Orde van Oranje-Nassau - laat drie zonen, een dochter, hun 

partners en negen kleinkinderen na.  
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Schippertjes 

Botenverhuur Hoogenboom Kaag zoekt zomer- en schoonmaakhulp! 

Wil jij als de zon schijnt ook liever buiten werken? Dan is dit de baan voor jou! 

Wij zoeken leuke collega’s die ons komen ondersteunen bij alle voorkomende werkzaamheden. 

Heb jij affiniteit met zeilboten en sloepen? Ben je flexibel en beschikbaar in weekenden en avonden? 

Stuur dan snel een mail naar: info@hoogenboomkaag.nl 

 

Daarnaast zijn we op zoek naar schoonmaakhulp in de avonduren voor het schoonmaken van onze 

boten. Genieten van de laatste uurtjes zon combineren met schoonmaakwerkzaamheden. 

Ben je flexibel en beschikbaar in weekenden en avonden? 

Stuur dan snel een mail naar: info@hoogenboomkaag.nl 

Kasten gratis af te halen  

Wij gaan in mei verhuizen naar een kleinere woning. Hierdoor hebben wij wat gratis af te halen kasten: 

1x Hoekkledingkast 155cmL x 275cmL x 68cmD 

1x Kledingkast met schuifdeuren 260cmL x 68cmD 

1x Schuifdeur kast (wit) 250cmL x 65cmD 

1x Lage grenen hoekkast 

 Met vriendelijke groeten, Peter & Karin Holtkamp, Nassaulaan 4, 2159LR, Kaag, 06-53127319 

  

Gezocht: 

iemand die (tegen betaling) mijn hond uit kan laten 2 tot 3 maal door de week in de maanden april en 

mei op vaste dagen, tussen 11 en 14:00 ongeveer: 0613629541 

 

Compostvaten gratis af te halen 

Twee groene, kunststof compostvaten in goede staat, ooit door de gemeente verstrekt.  

Gratis af te halen: 0252-544263 

 

 

 

  

 

• 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. 

 

Huisontruiming Bollenstreek 

Bedrijfsontruiming 

Spoedontruiming 

www.huisontruimingbollenstreek.nl 

info@huisontruimingbollenstreek.nl 

0612452127 

Buitenkaag 

 

mailto:info@hoogenboomkaag.nl
mailto:info@hoogenboomkaag.nl
http://www.huisontruimingbollenstreek.nl/
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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)




