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Evenementenkalender 

Wat Waar Wanneer 

Dodenherdenking Vertrek bij de Ontmoeting 4 mei, 19:30 uur 

Open middag Kerk & Kerkwijck 14 mei, 14:00 – 17:00 uur 

ALV De dorpsraad Ontmoeting 18 mei, 20:00 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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Van uw redactie 

Door: Vincent van Gerven, namens de redactie 

Mijn mond viel open van verbazing toen ik op 20 april in het Leidsch Dagblad het stuk ‘Bewoners 

Kaageiland willen naar Teylingen’ zag. De volgende dagen sprak ik meerdere Kagers en allen vroegen 

zich af wie die ‘bewoners’ dan wel niet waren. Ons waren ze niet bekend. Ook bij de Dorpsraad was 

deze ‘grote onvrede’ onbekend, al was men recent wel door de briefschrijvers geïnformeerd. Overigens 

is de Dorpsraad géén overlegspartner. Op pagina 8 vindt u een stuk met korte vragenlijst van de 

initiatiefnemers. Vergeet ook zeker niet op pagina 4 de reactie van de Dorpsraad te lezen. 

Alsof één ‘revolutie’ niet genoeg is, ontving het Heen & Weer daarnaast een open brief van een 

bewoonster uit Buitenkaag (zie pagina 7 – en de eerste reactie van de Dorpsraad op pagina 3) die haar 

onvrede over de Dorpsraad uit en (kort samengevat) stelt dat een merendeel van de Buitenkagers wil 

dat Buitenkaag uit de huidige Dorpsraad treedt en een eigen, onafhankelijke Dorpsraad start. 

Blijkbaar is er in in de ogen van de genoemde meerderheid niet langer sprake van de lange, innige 

band en balans tussen beide dorpen. Overigens, de Buitenkagers die ik de afgelopen tijd heb 

gesproken – of waarvan ik reacties heb gehoord – wisten niet wie die meerderheid dan wel moest zijn… 

In de open brief wordt een aantal punten over de Dorpsraad genoemd: moeite om statuten te 

bemachtigen, wie zijn leden?, onduidelijkheid over zittingstermijnen bestuursleden, dat de Dorpsraad 

digitaal gestelde vragen niet beantwoordt, dat er zomaar bestuursleden worden vervangen, etc. 

In, uit mijn hoofd, 2003 waren Dorpsraad en Heen & Weer tot de conclusie gekomen dat de vanaf de 

oprichting gehanteerde statuten niet meer voldeden. Hierover werd ook gesproken in de Openbare 

Dorpsraadvergadering. Na het gezamenlijk opstellen van aandachtspunten gingen Hans en Marjan 

Bruijn en bovengetekende naar de notaris om te praten over nieuwe statuten voor Dorpsraad en Heen 

& Weer. De nieuwe voorstelstatuten werden vervolgens voorgelegd aan de bewoners. Voor de 

Dorpsraad was een van de nieuwe, duidelijk omschreven punten het begrip ‘leden’. Bij de 

eerstvolgende Openbare Dorpsraadvergadering in de Ontmoeting lag een register klaar waar 

aanwezigen zich konden intekenen als lid van de Dorpsraad. Tijdens de vergadering (maar vooraf ook 

in het Heen & Weer) werd dat duidelijk uitgelegd en ook gemeld dat alleen leden daadwerkelijk 

stemrecht hadden. Ook de zittingstermijn van bestuursleden werd duidelijk in de statuten omschreven 

en bij mijn weten heeft de Dorpsraad zich hier altijd trouw aan gehouden, tenzij bestuursleden 

tussentijds aftraden. In de Corona-tijd heeft het huidige bestuur zich (met foto) voorgesteld in het 

Heen & Weer.  

Enfin, de Openbare Dorpsraadvergadering op woensdag 18 mei in de Ontmoeting belooft beslist 

spraakmakend te worden! 
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Van de dorpsraad – Mei 2022 

E: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 

W: www.kaag-buitenkaag.nl 

Facebook: www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0 

Beste dorpsgenoten van de Buitenkaag en Kaag,  

Na twee jaar Corona was het weer mogelijk: een ouderwets gezellige Koningsdag. Het Oranje Comité 

had een leuk en gevarieerd programma voorbereid waar voor iedereen wel wat leuks bij zat. Het 

programma startte op 11 april en liep door tot Koningsdag op 27 april. Enthousiaste verhalen hebben 

wij gekregen over de fietstocht, de viswedstrijd, de spelletjesavond, de oranje bridge, Bingo, 

Bierproeven, het volleybaltoernooi, De “Koningsnach” op de tennisvereniging en uiteindelijk de diverse 

activiteiten voor jong en oud, Kaag en Buitenkaag op de verjaardag van de Koning. Ook Koningsdag 

verbindt Kaag en Buitenkaag en het is leuk om te zien dat tijdens alle activiteiten bewoners van de 

Kaag en Buitenkaag samen zijn, samen spelen, samen strijden en samen genieten.  

Oranje comité HEEL ERG BEDANKT voor al jullie werk en inzet!!! Wat een intensieve tijd hebben jullie 

achter de rug. Koningsdag 2022 was een groot succes. We kunnen terugkijken op een mooi 

evenement. Dank ook aan de vrijwilligers die geholpen hebben om Koningsdag mogelijk te maken en 

de mensen van de Ontmoeting die altijd maar weer vrijwillig klaar staan om ons te verwelkomen.  

Dodenherdenking  

Woensdag 4 mei as. om 19.30 uur vertrek vanaf de Ontmoeting naar het Monument voor een 

herdenking. De Dorpsraad zal aanwezig zijn en een krans leggen. Wij nodigen bewoners van de 

Buitenkaag en Kaag uit om deel te nemen aan de dodenherdenking. In de onzekere tijd waarin wij 

leven en een oorlog in de Oekraïne die gaande is, is het belangrijk om stil te staan bij onze vrijheid en 

de offers die daarvoor gedaan zijn.  

Algemene Ledenvergadering  

Op woensdag 18 mei as. Is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Dorpsraad Kaag-Buitenkaag 

gepland. Een uitnodiging voor de ALV en de agenda vindt u in deze Heen en Weer. Als u onderwerpen 

wilt agenderen, dan vragen wij u om deze uiterlijk 7 dagen voor de vergadering kenbaar te maken aan 

het bestuur van de Dorpsraad. De vergadering is live in de Ontmoeting. Wij kijken ernaar uit met 

bewoners in gesprek te gaan over actuele onderwerpen die ons bezig houden en wij hopen u op 

woensdag 18 mei te verwelkomen.  

Buitenkaag  

Buitenkaag uit de Dorpsraad? 

Wij zijn heel recent geïnformeerd door één bewoner van de Buitenkaag (zie de ingezonden brief op 

pagina 7) dat de meerderheid van de Buitenkaag uit de Dorpsraad Kaag en Buitenkaag zou willen 

overstappen naar de Dorpsraad Abbenes. Deze informatie is gebaseerd op de enquête die in 2021 

door een aantal bewoners van de Buitenkaag is uitgevoerd. Deels een verassende keuze, deels een 

begrijpelijke. De Buitenkaag heeft een band met de Kaag, maar ook met Abbenes. Het onderwerp is 

eerder actueel geweest. Het bestuur van de Dorpsraad vindt dat de Kaag en Buitenkaag één geheel zijn 

als leefomgeving. Tevens is het zo dat de Kaag en de Buitenkaag altijd verbonden zullen zijn vanwege 

de verbinding tussen het eiland en de Buitenkaag. Complexe onderwerpen, zoals overlast van verkeer, 

parkeren, pontperikelen blijven dus altijd op de agenda staan.  

Op dit moment vinden wij het, als Dorpsraad, lastig om te bepalen wie de meerderheid van de 

Buitenkaag is. Wij zijn bekend met de resultaten van de enquête uit 2021 maar we weten ook dat niet 

iedereen op de Buitenkaag zou willen overstappen. Een transfer van de Buitenkaag naar de Dorpsraad 

Abbenes zou een weloverwogen en goed doordachte stap moeten zijn en een representatieve 

meerderheid van de Buitenkaag moet het eens zijn met een overstap. Tevens moet er goed bedacht 

worden wat dit betekent voor onderwerpen waar de Kaag en de Buitenkaag een nauwe relatie hebben, 

zoals de school, de Ontmoeting, Koningsdag etc.  

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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Wij willen de bewoners van de Buitenkaag vragen om het onderwerp in overweging te nemen en ons te 

laten weten hoe wij het onderwerp nader bespreekbaar kunnen maken. Als Dorpsraad zijn wij altijd 

bereid om te praten over goede ideeën maar we zullen niet over één nacht ijs gaan voor wat betreft het 

nemen van besluiten. 

Lisserdijk  

Afgelopen maand zijn de fietsstroken op de Lisserdijk verbreed. Een wens die al langer op onze agenda 

stond. De verbouwing van de weg en met name de omleidingen van het verkeer hebben voor 

verwarring en ongemakken gezorgd. Dat was jammer maar het resultaat is er wel. De fietsstroken zien 

er mooi uit. Er is op de Buitenkaag ook al langer de wens geuit om de snelheidslimiet op de Lisserdijk 

te verlagen van 50 naar 30 kilometer. De gemeente kiest ervoor om dit niet te doen. Uit onderzoek 

blijkt dat in gebieden met een 30 kilometer snelheidslimiet veelal harder gereden wordt omdat slechts 

heel weinig automobilisten zich aan deze limiet houden. Dit levert dan veelal gevaarlijke situaties op. 

Een snelheidslimiet van 50 kilometer wordt vaak beter nageleefd en mag ook gehandhaafd worden.  

Blauwe zone Buitenkaag  

De blauwe zone op de Buitenkaag is een middel om de parkeerproblematiek te ontlasten. De blauwe 

zone zal verkeer van Royal van Lent moeten ontmoedigen in het dorp te parkeren. Daarmee worden 

automobilisten, die voor langere tijd willen parkeren gestimuleerd om op het parkeerterrein te gaan 

staan. Invoering van de blauwe zone is opgeschort. Er loopt een hoger beroep van bewoners 

Buitenkaag tegen de blauwe zone.  

Kaag  

Transfer van Kaag naar Teylingen?  

De Dorpsraad is bekend met het initiatief van twee bewoners om na te denken over een transfer van 

Kaageiland naar Teylingen. (Zie hiervoor het stuk op pagina 8 en het artikel uit het Leidsch Dagblad op 

pagina 19} De Dorpsraad is informeel op de hoogte gesteld van het initiatief maar is niet betrokken. De 

gedachte achter een mogelijke overgang van gemeente naar gemeente is interessant en zet aan tot 

nadenken. Dat is duidelijk geworden de afgelopen week. Het idee kreeg veel aandacht onder de 

bewoners maar ook in de pers.  

Het omzetten van een dorp van de ene naar de andere gemeente is vanuit bestuurlijk oogpunt niet 

éénvoudig en moet een heel goede en doordachte aanleiding hebben. Tevens zou het dan heel 

duidelijk moeten zijn bij alle betrokken partijen dat een overstap gewenst en verantwoord is. Tot op 

heden heeft de Dorpsraad zelf geen signalen gekregen die duiden op ontevredenheid van de bewoners 

over de gemeente Kaag en Braassem. Het onderwerp heeft om die reden tot op heden niet op de 

agenda gestaan van de Dorpsraad.  

Natuurlijk liggen er op de Kaag wel complexe onderwerpen die om aandacht vragen en uitwerking 

behoeven. De Dorpsraad zal van de gelegenheid gebruik maken om over deze diverse onderwerpen 

met bewoners in gesprek te gaan. Ook zijn wij inmiddels door de gemeente uitgenodigd om te praten 

over de ontwikkelingen, oorzaken van onvrede en mogelijke oplossingsrichtingen. Dit gesprek zal in 

de eerste week van mei plaatsvinden.  

De Dorpsraad zal de gesprekken van initiatiefnemers Teylingen volgen. Vooralsnog is het zo dat er nog 

geen plan ten grondslag ligt aan het idee. Wat willen we anders, wat kan de Kaag en Braassem ons niet 

bieden, wat kan Teylingen ons wel bieden etc. Uitwerking van een plan zal waarschijnlijk leiden tot de 

conclusie dat bewoners op de Kaag allemaal dezelfde belangen hebben en dezelfde zorgen. Als we die 

bij elkaar kunnen brengen en concrete voorstellen voor verbetering kunnen doen, dan zijn we allemaal 

geholpen en krijgen we een duidelijk perspectief.  

Actie Fundraiser brand Eijmershof.  

Direct na de brand op Eijmershof hebben twee dames vanuit Kaagdorp, naast alle andere vormen van 

hulp, een “fundraiser” opgezet om de gedupeerden van de brand financieel te helpen. Op deze actie is 

vanuit de bewoners van de Kaag en Buitenkaag geld opgehaald om de gedupeerden een financieel 

steuntje in de rug te kunnen bieden. Ook zijn er donaties vanuit organisaties in onze omgeving 

binnengekomen ter ondersteuning van dit initiatief. In samenwerking met de Dorpsraad en In overleg 
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met de gemeente Kaag en Braassem is het opgehaalde bedrag verdeeld over de gedupeerden, en eind 

maart uitgekeerd. Het totaalbedrag dat is gedoneerd via deze actie was: €38.550,63  

Hierbij enkele reacties van de gedupeerden:  

“Ik wil via deze weg mijn dank en waardering uitspreken voor het geweldige bedrag dat ik op mijn 

rekening heb mogen ontvangen. Hartverwarmend dat de gemeenschap op en rondom De Kaag zo gul 

heeft gedoneerd. Veel dank ook richting jou voor de voortrekkersrol hierin.”  

“De hulp die we van de eilandbewoners hebben gekregen en de saamhorigheid is met woorden niet te 

beschrijven. Ik heb gister een geldbedrag ontvangen die is opgehaald namens de eilandbewoners, ik 

wil de dorpsraad en de bewoners bedanken voor hun inzet en liefdadigheid.”  

“Ja, natuurlijk en heel hartelijk bedankt. Het is ontzettend fijn dat zoveel mensen meeleven met de 

gedupeerden van de brand.”  

“Beste dorpsraad Kaag, 

Ik ben bewoner of beter gezegd was bewoner van appartement Beatrixlaan 42 16A waar de grote brand 

gewoed heeft. Ik wil u allen dan ook bedankt voor het mooie bedrag dat ik van u heb mogen ontvangen 

heel hartelijk dank aan allen die zo gul gegeven hebben. Hopelijk wordt het complex herbouwd zodat 

we weer naar het mooie Kaag terug mogen komen en we de dorpsraad en ander bewoners weer mogen 

begroeten. Dank u wel”  

Initiatiefneemsters en natuurlijk alle gulle donateurs bedanken we via deze weg namens de 

gedupeerden, die mede dankzij deze steun in de rug, de draad weer hebben kunnen oppakken. Ook de 

Penningmeester Dorpsraad willen we bedanken voor zijn enorme inzet. Hij lijkt zo makkelijk een 

fundraising maar er komt een boel werk bij kijken.  

Plantoelichting Julianalaan 68-70  

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken voor de ontwikkeling van Julianalaan 68-70 

liggen van 14 april t/m 25 mei 2022 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het 

bestemmingsplan kan digitaal worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag 

en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, 

adviseren wij u vooraf een afspraak te maken via www.kaagenbraassem.nl. Het 

ontwerpbestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer 

NL.IMRO.1884.JULIANALAAN68EN70-ONT2.  

Bovengenoemd plan is een alternatief op een in 2020 ingediend plan op dezelfde locatie door dezelfde 

initiatiefnemer. Naar aanleiding van zienswijzen die in 2020 ingediend zijn door omwonenden en 

belanghebbenden, heeft de initiatiefnemer met dit plan beoogd beter aan te sluiten bij de wensen van 

de omwonenden en de zienswijzen, destijds ingediend, weg te nemen.  

De Dorpsraad adviseert geïnteresseerden en belanghebbenden het plan zorgvuldig te bekijken en te 

beoordelen. Wij zijn benieuwd naar uw mening. Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan 

eenieder een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.  

Van de Pontraad  

Op 4 april jl. heeft de Pontraad gesproken met Blue Amigo en de gemeente. Tevens was een 

vertegenwoordiging van de ondernemers en van Van Lent aanwezig. Er is gesproken over het feit dat 

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. De Pontraad heeft aangegeven bij de bewoners en bedrijven haar 

geloofwaardigheid te verliezen omdat beloofde verbetering uitblijft. Het eiland vraagt om alternatieven 

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

in geval van calamiteiten met een pont.  

Er is benadrukt dat het niet zo is dat er niets gebeurd vanuit Blue Amigo. De uitbreiding van het team 

met André de Reus is positief. Het team veermannen doet zijn uiterste best en heeft goed gepresteerd 

tijdens de calamiteiten rondom de brand. Tevens is er genoemd dat het zichtbaar is dat er wordt 

gewerkt aan gedrag en houding van de veermannen.  
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Er is gesproken over alternatieven voor betalingssystemen. De vraag is gesteld of Blue Amigo kan 

voorzien in een sneller betalingssysteem. Tevens is het idee geopperd om de betaling vanaf de 

eilandkant te gaan doen. Wij hopen hierover binnenkort wat meer informatie te hebben.  

 

 
 

 

 

 

Agenda 

Noteer deze datum in uw agenda  

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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Open brief 

Door: Benita Verhoef 

Beste Buitenkagers, Kagers en met name leden van het bestuur van de Dorpsraad (DR), 

Al eerder heb ik mijn gevoelens en gedachten, middels ingezonden brieven in het Heen en Weer en ook 

in diverse gevoerde gesprekken met leden van het bestuur van de Dorpsraad, niet onder stoelen en 

banken gestoken. Ik verwijs hiervoor naar mijn laatste brief, gepubliceerd in het Heen en Weer van 

februari 2022 op pagina 6 met de titel Buitenkaag-Kaag: dubbeldorp of tegenstrijdige belangen? 

Na 3 jaar is er weer een fysieke bijeenkomst in het vooruitzicht van de Dorpsraad. In navolging van 

eerdere data, zal de Algemene Ledenvergadering (ALV), eind mei 2022 gepland zijn. De laatste fysieke 

ALV vergadering was op 24 mei 2019. In de tussentijd is er veel gebeurd en gaan er steeds meer 

stemmen op dat de huidige dorpsraad in deze vorm zo niet meer kan doorgaan en niet meer van deze 

tijd is. 

STATUTEN 

De statuten van de DR van 15-9-2003 vormen de basis van de dorpsraad en moeten in acht worden 

genomen. Wie kent nu eigenlijk de statuten? Ze zijn nergens te vinden op de website van de DR, maar 

uiteindelijk hebben we ze bemachtigd. 

Er wordt gesproken over een vereniging met leden en ere-leden. De bestuursleden van de Dorpsraad 

worden benoemd door de ALV uit de leden van de vereniging (artikel 9, lid 2 van de statuten). Bent u 

eigenlijk wel lid van de DR? Wie zijn er lid en hoe word ik lid? Wordt er door de leden contributie 

betaald? Is het bestuur wel door de ALV (de leden dus) benoemd en legitiem? Volgens de statuten 

mogen alleen leden stemmen.  

Ik woon bijna 30 jaar in Buitenkaag, maar mij is dit nooit verteld en ik ben dan ook geen lid, maar wie 

wel? Wie beheert de ledenadministratie? Hoeveel leden heeft de DR? Is de ledenlijst actueel? Is er 

evenredige vertegenwoordiging tussen Kaag en Buitenkaag? Wordt er wel voldaan aan het 

aftredingsrooster en de maximale benoemingsperioden? Tussentijds worden, zonder toestemming van 

een ALV en zonder mededeling hierover in de Heen en Weer, leden van het bestuur vervangen bv. Erwin 

van Schagen is vorig jaar in mei 2021 toegetreden, maar inmiddels vervangen door Jaap Drooglever.  

Al jaren bestaat en existeert/functioneert de Dorpsraad zonder zich aan haar eigen opgelegde statuten 

te houden!! Dit is echt ongehoord!! Men doet maar wat! 

EIGEN DORPSRAAD BUITENKAAG 

Een ander belangrijk punt zijn de tegenstrijdige belangen tussen Kaag en Buitenkaag. Het wordt tijd 

dat ieder zijn eigen weg gaat, met andere woorden: een eigen dorpsraad voor de Kaag en een eigen 

dorpsraad voor Buitenkaag, met nieuwe statuten die ook worden waargemaakt en nagekomen. Een 

scheiding na 50 jaar. In goed overleg uit elkaar gaan met een goede omgangsregeling. 

Wanneer ziet het bestuur van de dorpsraad dit in en 

gaat men serieus om met alle signalen van de 

bewoners dat het anders moet? Tot nu toe worden 

alle signalen genegeerd en gaat men op de oude 

voet door. Zelfs schriftelijke (digitale) vragen van 

bewoners aan het adres van het bestuur worden 

niet eens beantwoord, zoals het verzoek om de 

statuten op te sturen. 

Een huis-aan-huis enquete in heel Buitenkaag van 

maart 2021, heeft erin geresulteerd dat een grote 

meerderheid (61%) van de bewoners in Buitenkaag 

heeft aangegeven positief te staan tegenover een 

EIGEN dorpsraad voor Buitenkaag. 

HIER KUN JE ALS DORPSRAAD NIET OMHEEN, ECHTER MEN DOET ER NIETS MEE!!!!! 



8 

VERGADERPUNTEN ALV MEI 2022 

Ik wil dan ook dit punt als één van de eerste agendapunten op de eerstkomende ALV vergadering laten 

plaatsen. Waarbij het niet de bedoeling is dat dit door een soort schijnstemming (zo van wie is er voor 

of tegen) tijdens de ALV vergadering wordt besloten, maar echt de mening van ALLE bewoners uit de 

Buitenkaag de basis hiervoor moet vormen en dat daar daadwerkelijk iets mee wordt gedaan. 

Ook de statuten uit 2003 en de huidige legitimiteit van de huidige DR moeten een belangrijk 

gesprekspunt worden. 

Laat allen uw gedachten hierover gaan en tot ziens op de ALV vergadering in mei van de Dorpsraad in 

de Ontmoeting in Buitenkaag. 

P.S. Na het inzenden van bovengenoemde brief aan de redactie van de Heen en Weer heeft Renee Smit, 

voorzitter van de DR, telefonisch contact met mij gezocht en heeft aangegeven dat de statuten al 

vanuit de DR als agendapunt staat vermeld voor de komende ALV vergadering. 

Zie hiervoor elders in dit blad de aankondiging en uitnodiging voor de ALV. 

Benita Verhoef 

Tel. 06-83328213 

Noot van de redactie: zie de eerste reactie van de Dorpsraad op pagina 3. 

 

Van Gemeente Kaag en Braassem naar Gemeente Teylingen? 

Door: Reinder Sanders en Yvonne Loef 

Beste medebewoners van Kaag,  

Misschien heeft u het gelezen in het Leidsch Dagblad van 19 april jl.: wij zijn bezig met een onderzoek 

of Kaag (het eiland) naar Gemeente Teylingen kan in plaats van in Roelofarendsveen te blijven. Reden 

hiervan is dat wij voelen dat er helemaal niets vanuit Roelofarendsveen voor het eiland en haar 

bewoners wordt gedaan of geïnvesteerd. Medebewoners uiten ook al lange tijd dit gevoel. Wij voelen 

ons niet gekend in Roelofarendsveen waar wel van alles wordt gedaan voor haar bewoners (zwembad, 

sportaccommodaties, bibliotheek). En als je aan de ambtenaren in Roelofarendsveen vraagt waar Kaag 

ligt, dan weten ze dat niet en vooral: ze geven aan dat ze er nooit zijn geweest. Dus wij zijn de ‘ver-

van-mijn- bed-show’ voor Roelofarendsveen. Dat is ook niet zo gek, want wij komen van de Kaag ook 

bijna nooit in Roelofarendsveen: het ligt veel te veel uit de route en het is best een eind rijden. 

Iedereen gaat zo ongeveer naar Sassenheim (ook Gemeente Teylingen) voor artsen, boodschappen, 

apotheek etc. En zeker via de boot gaat dit heel erg snel en eenvoudig. 

Waarom Teylingen? 

Teylingen heeft veel met water, watersport, toerisme en vooral ook de Kaag. Tenslotte valt al het water 

om ons mooie eiland vanaf de Kever twee meter uit de kant onder Teylingen, net zoals Vogelskamp, 

net zoals gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond. Als je een vaarvergunning nodig hebt, haal je 

die in Sassenheim en niet in Roelofarendsveen. Warmond is enige jaren geleden toegevoegd en kijk 

eens wat een meerwaarde dat dorp nu heeft! En dat willen wij ook! Teylingen investeert in alle 

gemeenten! 

Daarom hebben wij brieven gestuurd naar zowel Roelofarendsveen als naar Teylingen. Teylingen heeft 

de afgelopen drie maanden vele malen toenadering gezocht, gebeld, gemaild en geschreven. Tot op 

heden hebben wij niets gehoord van Roelofarendsveen. Dat zegt ook al wat. Op dit moment is de brief 

openbaar gemaakt door Teylingen en ligt hij bij Burgemeester & Wethouders.  

Dat betekent dat we nu gebruik moeten maken van het adequate optreden door Teylingen. We moeten 

nu het ijzer smeden. Net zoals Warmond willen wij een petitie/enquête doen van deur tot deur met als 

doel voldoende handtekeningen op te halen om de weg naar Teylingen te kunnen belopen. We hebben 

zoveel mogelijk medestanders nodig! En laten we eerlijk zijn, voor zowel bewoners als voor horeca kan 

het niet slechter worden dan dat het nu is! Laten we er met zijn allen de schouders onderzetten en de 

weg vrijmaken naar Teylingen. 
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Nog even dit: 

• We hebben jouw/uw stem als bewoner nodig met een positieve keuze voor Teylingen; deze 

enquête bieden wij aan in Teylingen 

• Wij komen graag zeer binnenkort langs voor uitleg en het ophalen van de handtekening 

• Mocht je/u ons hebben gemist, mail jouw/uw keuze via dit formulier naar 

reinder.sanders@gmail.com. Dit kan eenvoudig door een foto van het formulier te maken. Het 

is belangrijk zoveel mogelijk formulieren te verzamelen. 

 
 
Noot van de redactie: zie de eerste reactie van de Dorpsraad op pagina 4. 

 
 
 

 

 

 

  

 

Huisontruiming Bollenstreek 

Bedrijfsontruiming 

Spoedontruiming 

www.huisontruimingbollenstreek.nl 

info@huisontruimingbollenstreek.nl 

0612452127 

Buitenkaag 

 

mailto:reinder.sanders@gmail.com
http://www.huisontruimingbollenstreek.nl/
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SPK nieuws 

Door: Paul Verhaak 

Programma 2022 

Nu de corona-perikelen wat minder zijn geworden, zijn we als SPK weer gestart met de verschillende 

activiteiten. Hierbij wat eerste informatie. 

Het Kaags Muziek Festival (3/7) 

Zoals u waarschijnlijk heeft vernomen zal het Kaags Muziek Festival dit jaar (3 juli) door de 

verschillende ondernemers zelf worden ingevuld. Op de openbare weg zullen geen (muziek)activiteiten 

plaatsvinden. Op social media zal SPK er zeker aandacht aan schenken. 

Het Kade festival (26-28/8) 

De grote activiteit zal plaats vinden eind augustus. Dit wordt het kadefeest. Het plan is dat er bij Tante 

Kee/Van Lent op de kade een food/water festival wordt georganiseerd. Het festival zal vrijdagmiddag 

26/8 starten en zondag 28/8 worden afgesloten. Details worden de komende weken verder 

bekendgemaakt.  

De Kaag wijnen 

SPK verkoopt ter promotie van Kaag, rode, witte en cava wijnen met unieke etiketten van schilderijen 

van Marinus Heijnes, de Kaagse kunstschilder die tot 1963 woonachtig was op de Julianalaan 44 Kaag. 

Deze wijnen zijn leuk om cadeau te doen. De kosten voor de rode en witte wijn € 6,00 en voor de cava 

€ 8,00. Bestellen kan via  info@kaag.nl  

 Visie Kaag, het proces 

We hebben als bestuur van Stichting Promotie Kaag onlangs een brainstormmeeting georganiseerd om 

samen met de leden na te denken over een Kaag-visie.  Het was een zeer interessante meeting met een 

levendige discussie. Dank alle participanten voor de vele ideeën en participatie! Kort samengevat ging 

de brainstormsessie over het volgende:  

• In welke richting moet de Kaag/SPK zich verder ontwikkelen?  

• Wat zijn de ‘challenges’ die we op moeten lossen? 

Na een uitvoerige discussie hebben we als ondernemers voor de Kaag de volgende ‘key driver’ 

gedefinieerd: Kaag, ’n bruisend eilandgevoel. 

Als ondernemers hebben we 3 ‘focus areas’ gedefinieerd die we verder willen gaan ontwikkelen. Kaag 

staat voor: cultuur, horeca en watersport. 

In de periode oktober tot april zal de focus op cultuur zijn en de periode april tot oktober zal de focus 

watersport zijn. Horeca zal het gehele jaar onze aandacht krijgen. 

Als ‘challenges’ hebben we de volgende onderwerpen gedefinieerd: 

• bereikbaarheid en bekendheid 

• overnachten  

• ondersteuning/vrijwilligers 

Hoe nu verder? 

Na de uitgebreide en constructieve discussie van 11/4 gaan we als SPK nu starten met het vervolg van 

het proces.  

SPK gaat ervoor zorgen dat er dit najaar een goed onderbouwd 2023 plan gepresenteerd kan worden. 

Bases zijn de hierboven genoemde uitgangspunten die we 11/4 hebben gedefinieerd. Dit plan zal in 

het najaar aan belangstellenden gepresenteerd worden. 

Kaag, ’n bruisend eilandgevoel 

  

mailto:info@kaag.nl
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Nieuws uit De Stal 

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

www.stalopdekaag.nl 

Onze nieuwe locatie 

In de maand april zijn er een aantal heel mooie activiteiten geweest in de Stal, maar ook in de Kaagse 

kerk. Zo was er een prachtige bijeenkomst in de kerk rond de Bachbijbel. Over dit unieke exemplaar 

vertelde de uitgever een aantal inspirerende verhalen.  Het orgel en de piano maar ook de solozang 

vulden de ruimte met hun mooie klanken. De aanwezigen genoten van deze muzikale middag en aan 

alle kanten hoorden we: dit smaakt naar meer. 

De Passievoorstellingen van DDDDD-dansgroep zette de ruimte van de kerk in een heel ander licht. 

Met elkaar konden we ervaren hoe functioneel deze kerk, na de grondige verbouwing, is geworden. De 

stoelen werden aan de kant geschoven en in het midden van de kerk ontstond een ruimte om te 

dansen. Het waren bijzondere, intieme en op sommige momenten ontroerende voorstellingen. Het 

publiek maar ook wij waren onder de indruk van deze voorstellingen. Het was indrukwekkend! 

De kerk is open voor bezichtiging 

Wie het eiland opkomt of afgaat, passeert de Kaagse kerk. Het is een prachtig gebouw waarvan op 

zaterdagmiddag 14 mei de deuren wagenwijd open staan. Iedereen die het leuk vindt om de mooi 

verbouwde kerk en het daarachter gelegen Kerkwijck vanbinnen te bewonderen is hartelijk welkom. 

En dat er wat te zien en te beleven valt durven wij u te garanderen. Er zijn mensen aanwezig die u van 

alles kunnen vertellen over de verbouwing. Bob en Adriaan informeren u graag over de mogelijkheden 

die deze unieke kerk biedt, bijvoorbeeld om er te trouwen, te vergaderen, te dineren of een andere 

activiteit te plannen. Er is een hapje en een drankje en natuurlijk muziek. Het BlaasVaak kwintet zorgt 

voor een extra feestelijk tintje.  

Van 14.00 uur tot 17.00 uur staan de deuren open en laten wij met plezier zien hoe de kerk er 

vanbinnen uitziet! Iedereen is hartelijk welkom! 

Een week later zal de kerk officieel geopend worden door Jaap Smit, commissaris van de koning van 

Zuid-Holland. Deze bijeenkomst is alleen voor genodigden. 

Leeservaringen delen  

Zeg ‘Vliegtuigramp’ en veel mensen zullen direct de MH17 noemen. Maar er zijn ook andere 

vliegtuigrampen geweest. In het boek ‘Kapperszoon’ van Gerbrand Bakker, gaat het onder andere over 

de ramp van 27 maart 1977 op de luchthaven van Tenerife. Twee vliegtuigen botsten destijds op 

elkaar. Er kwamen 583 mensen om. Niet alle omgekomen mensen konden geïdentificeerd worden. Zo 

ook niet de vader van de kapperszoon. Op maandagmiddag 16 mei ligt het genoemde boek van 

Gerbrand Bakker op de leestafel van de Stal, met elkaar delen we dan onze leeservaringen. Zin om mee 

te praten? Welkom! Tijd: 14.00 uur -15.30 uur. Gastvrouw Ria Stolk. 

 

 

mailto:info@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 de voorbereiding op je ijsvaardigheden. 

De Covid-19 maatregelen zijn voorshands zodanig versoepeld dat we weer aan de gang kunnen. Het 

zomerprogramma staat voor de deur. Je kan al bij de TGB terecht vanaf 7 jaar. Bel, als je belangstelling 

hebt, even met jeugdtrainer Jan Rodewijk, 06-31936670. Schaatsen is een gezonde sport, en de 

(zomer)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 .  

Prachtige prestaties van Maud Moret  

Op 9 maart jl. werden de clubkampioenschappen van de TG Bollenstreek verreden in de schaatshal in 

Leiden. De Meisjes Welpen, de categorie van Maud, moest twee heats van twee rondes rijden. Ondanks 

haar val in de eerste rit, welke t.o.v. de tweede ongeveer 7 punten kostte, pakt ze de eerste plek, met 

93,060 punten.  Tweede werd Anna Meulmeester met 93,070 punten.  

Dezelfde dag werd ook een marathon gereden, die voor de meisjes Welpen ging over zes rondes. 

Wederom reed Maud naar de eerste plek, met Anna op plaats twee. 

Anderhalve week later werd er gereden op het Haarlemse kunstijs in het kader van het Jan van Gennip 

Toernooi. Dit toernooi is een jaarlijkse jeugdwedstrijd ter nagedachtenis van Jan van Gennip. Deze Jan, 

de vader van olympisch kampioene Yvonne van Gennip, was jarenlang de organisator. Dit jaar was het 

de 21ste editie.  Aan dit toernooi namen tien schaatsers van de TG Bollenstreek deel. Vijf van hen 

wonnen tijdens het toernooi de wedstrijd in hun leeftijdscategorie. Maud Moret deed dat bij de meisjes 

welpen. Anna Meulmeester volgde haar als derde. Ter informatie: Vincent Meulmeester, Stijn Vergeer, 

Thibaut Vos en Mara Vergeer wonnen in hun leeftijdscategorie.  

Inmiddels is het schaatsseizoen ten einde, de traditionele slotavond is geschiedenis, de certificaten, 

bekers en medailles zijn verdeeld. De trainers en alle anderen die zich verdienstelijk hebben gemaakt 

het afgelopen, door Corona enigszins misvormde seizoen, zijn bedankt. De schaatsers maken zich 

langzamerhand op voor het zomertrainingsprogramma. Van deze plek wens ik eenieder te gelegener 

tijd een succesvol trainingsprogramma en wanneer dat aan de orde is, een fijne vakantie.  

Ledenbestand 

Met name door de inspanning van Jan Rodewijk, is er weer contact gemaakt met onze leden. Door 

Covid-19 kregen veel activiteiten het stempel ‘niet wenselijk’. Zoals ook tijdens de ALV aangekaart, 

besloot het bestuur de inning van contributie op te schorten. De ALV’s zelve ondergingen hetzelfde lot. 

Door de huis-aan-huis benadering van Jan en de papieren brieven kregen we de contributiebijdragen 

binnen, waarmee we naar Kaagse traditie weer een niet weg te cijferen, betalend ledenbestand hebben. 

Velen hebben spontaan ook het Covid gat overbrugd. Allen hartelijk dank daarvoor. Ik hoop dat de 

nieuwe penningmeester op een geleidelijk groeiend, digitaal betalend ledenbestand mag rekenen, 

zonder uiteraard afscheid te nemen van de contante betalers.   

 

  

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 

 

De dagen zijn weer aan het lengen en we hebben de laatste weken veel mooi weer gehad. Ook de 

coronamaatregelen zijn van de baan. Allemaal ingrediënten om blij en vrolijk van te worden! Wat is het 

fijn om elkaar weer te mogen opzoeken en samen dingen te kunnen ondernemen. Kaagfit heeft nog 2 

activiteiten op het programma staan voor dit seizoen. 

De bridgedrive in de Ontmoeting is op zaterdag 28 mei weer als gebruikelijk op de laatste zaterdag 

van de maand. Opgeven bij Rob Enthoven: tel. 0252 544692 of Rob.Enthoven@kpnmail.nl 

De open tafel, die we normaal altijd op de laatste vrijdag van de maand plannen, is deze maand op 

donderdag 19 mei in Hotel Orion. De laatste vrijdag is de vrijdag na Hemelvaartsdag en komt het niet 

goed uit in het hotel. 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 

Helaas is het bloemschikken in april niet doorgegaan. We hopen dat we in het najaar weer als vanouds 

kunnen starten met een herfstbloemstuk! 

De activiteiten op een rijtje:  

• 19 mei: open tafel in hotel Orion, ontvangst vanaf 17.30uur 

• 28 mei: bridgedrive in de Ontmoeting, aanvang 13.00 uur 

 

Senioren uitgaansdag voor Abbenes, Buitenkaag en Kaag 2022 

Door: Henk de Ruiter, namens Seniorencommissie Uitgaansdag Abbenes & Kaag en Buitenkaag 

We mogen weer… Nadat er 2 jaar geen seniorenuitgaansdag kon plaats vinden i.v.m. corona, zijn we 

blij u te mogen meedelen dat we het dit jaar weer mogen organiseren en wel op dinsdag 7 juni 2022. 

Ook dit jaar willen we weer met de ‘Koningin Juliana’ een mooie boottocht maken. Bent u 67 jaar of 

ouder, weduwnaar of weduwe dan bent u welkom om mee te gaan met deze uitgaansdag. Ook 

senioren die verhuisd zijn naar een andere woonplaats zijn welkom. 

Dit jaar vaart de boot door het ‘Groene Hart’ en vertrekt om 9.15 uur vanaf Restaurant ‘Mats’ 

(voorheen Kaagzicht). In Abbenes zal de Kimbus vanaf het kerkplein om 8.45 uur vertrekken. U kunt 

zich opgeven tijdens de collecteronde, die plaats zal vinden in de maand mei. Als u de collecte gemist 

heeft, kunt u zich opgeven bij onderstaande personen. 

De eigen bijdrage voor deze dag zijn: € 40,- per persoon. De uitgaansdag kan mede plaats vinden 

door steun van sponsoren en de inwoners van Abbenes, Buitenkaag en Kaag. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: 

Voor Abbenes: 

Monique van Reeuwijk: tel. 06-21986877 

Henk en Jannette de Ruiter: tel. 06-54335484/06-54695596 

Els de Ruiter: tel. 06-47690859 

Voor: Kaag en Buitenkaag 

Maup Honcoop: tel. 0252-544598 

Adriaan Tieleman: tel. 0252-545123 

  

mailto:Rob.Enthoven@kpnmail.nl
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Boekennieuws 

Door: Glynis Breman 

‘HEX’ van Thomas Olde Heuvelt, de Nederlandse Stephen King 

‘HEX’ is een thriller maar tevens ook een horrorverhaal, waarin het gaat over een dorp in Limburg dat al 

honderden jaren afgesloten is van de rest van Nederland, omdat ze hun eigen heks hebben die ze 

verborgen houden voor de buitenwereld. De eerste honderden pagina’s lezen als een trein, maar op 

een gegeven ogenblik is het taalgebruik van de schrijver zo slecht dat het soms ergerlijk is. Maar goed 

het verhaal blijft boeien en je wil weten hoe het afloopt. 

Interessant te noemen is dat er van het slot van het boek drie versies zijn geschreven. Een voor de 

Amerikaanse markt, het slot in de tweede versie van de Nederlandse editie en het vernieuwde slot dat 

ik heb gelezen. In dit slot, de laatste 50 pagina’s van de 953, gebeuren er dingen die je ertoe brengen 

om je beeld van de heks te herzien. 

Waar gaat het boek over? De inwoners van het dorp leven met een eeuwenoud geheim, waardoor ze het 

dorp nooit zullen kunnen verlaten. Ze zullen altijd terug moeten keren omdat het geheim en het 

gebrek aan transparantie een rol spelen. Er is zelfs een geheime afdeling van de AIVD die het dorp in 

de gaten houdt en middels een netwerk van surveillance camera’s en een speciale app, ‘HEX’ genaamd, 

kunnen de inwoners elkaar op de hoogte houden waar de heks zich bevindt. Eens per jaar is er een 

groot festijn waarbij ook mensen van buiten het dorp deelnemen, maar door de speciale brigade wordt 

goed in de gaten gehouden waar de heks zich bevindt zodat zij afgeschermd kan worden en niet te 

zien zal zijn. 

Binnen het dorp heerst een machtsstructuur, wie niet gehoorzaamt, krijgt een lijfstraf of belandt 

wekenlang in een eenzame opsluiting ‘polderdetentie’ genaamd. En iedereen gehoorzaamt, want de 

heks kan voor dood en verderf zorgen als ze getergd wordt of als iemand haar stem hoort. 

Het einde van het boek laat zien wat voor macht de massa heeft. 

Ik vond het een origineel, boeiend en bijzonder verhaal en ik denk dat ik zijn tweede boek, dat net is 

uitgekomen ‘Orakel’ ook zal lezen. 

 

Een kort berichtje over onze Kagermolen  

Door: Afra van Ruiten 

Iedere eerste zaterdag van de maand (de eerstvolgende is 7 mei) draaien alle 49 molens van de 

Rijnlandse Molenstichting, dus ook de Kagermolen.  

De Kagermolen, een wipmolen met de status van Rijksmonument is gebouwd rond 1683.  

In 1984 kwam de molen in bezit/onderhoud van de Rijnlandse Molenstichting en sinds enkele jaren 

voert het laarzenpad langs de molen. 

In zijn lange geschiedenis werd de Kagermolen bediend door vele molenaars, waaronder meerdere van 

Kaag eiland. 

Indien je meer wilt weten over de geschiedenis, de werking of b.v. de stand van de wieken van de 

molen, dan kan je met al je vragen terecht bij oud molenaar Martien van Ruiten of de huidige 

molenaar-in-opleiding Albert Root. 

 

Joris Koek (Veenerick) op longlist Boekverkoper van het Jaar 

Jaarlijks organiseert Stichting Elspeet de Boekverkoper van het Jaar-verkiezing, om de enthousiaste, 

servicegerichte boekhandelaar te belonen voor zijn of haar werk. Onze adverteerder, Boekhandelaar 

Joris Koek van Boekhandel Veenerick, staat op de lijst en kan door middel van stemmen op de shortlist 

komen, om zo kans te maken op de uiteindelijke winst. Joris Koek: ‘Na twee ‘Coronajaren’ en een grote 

verbouwing is deze nominatie alleen al een mooie waardering.’ Stemmen kan via deze link: 

https://cutt.ly/hGU3Xcv  

 

https://cutt.ly/hGU3Xcv
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Stichting WIJ Presenteert 

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 maand van seizoen 2021-22.  

Kaarten kopen kan op www.wijpresenteert.nl. 

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. 

 

Schippertjes 

  

 

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

• Heeft u een gevonden of verloren voorwerp? 

• Wilt u een oproep plaatsen? 

• Heeft u een familiebericht? 

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

Voorwaarden:  

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

Schippertje aanleveren via heenenweerkaag@hotmail.com. 

Vermeld bij uw Schippertje altijd uw naam, adres en telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres. 

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

Daar waar ik mijn vorige stukje begon met ‘Wat een brand’, kan ik hem nu alleen maar beginnen met 

‘Wat een warmte’. Ja, de brand gaf veel warmte, daar kunnen de brandweermannen over meespreken, 

maar ook de warmte van jullie, als eilandbewoners. Allereerst is de dorpsraad app geopend, de hulp 

die hieruit gekomen is was al hartverwarmend. De toiletspullen die in een rood kratje stonden, de 

enorme berg kleding bij Orion, het aanbod om naar het werk gereden te worden, maar ook de 

aandacht die wij kregen.  

Ik wil jullie daarom graag meenemen naar een stukje warmte die jullie geboden hebben: er moest snel 

verhuisd worden door de mensen die nog wel spullen hadden (de onderste appartementen). Er werd 

gevraagd aan mij of ik iemand kende die verhuisdozen had, ik had geen idee maar gelukkig was de 

appgroep ‘Hulp voor Eijmershof’ er al. Diegene heeft daar de vraag gesteld en binnen 5 minuten waren 

er verhuisdozen beschikbaar. De volgende vraag was hoe de dozen en spullen verhuisd moesten 

worden, kan er iemand helpen, liefst met auto en karretje. Er was al iemand die reageerde: ‘Ik kan 

helpen, ik heb een auto met trekhaak, maar geen aanhanger. Waarop iemand anders reageerde: ”Ik ben 

met vakantie, maar ik heb wel een aanhanger”. Onderling afgesproken en de dag van de verhuizing 

stond er een sterkte man, een auto én een aanhanger.  

Het koken voor de oudjes dat ik nu niet meer kan doen, is ook overgenomen, ik hoop dat het goed 

gaat, maar ik heb vertrouwen. Op 10 maart zouden we bij elkaar komen om een bakje koffie te 

drinken, even relativeren wat er gebeurd is. Een paar dagen daarvoor werd ik gebeld dat het 

wandelgangen informatiesysteem had aangegeven dat we bij elkaar zouden komen, of we niet met ons 

allen wilden komen eten bij Quattro. Ook dit was zo fijn, even geen sores, maar even lekker kunnen 

genieten van een lekkere maaltijd. Voor sommigen was het nog even het eten naar binnen stouwen. We 

moesten naar Orion, om tijdens een kopje koffie hulp te krijgen bij de vragen die we hadden omtrent 

ons huurcontract etc. Ook deze hulp kwam weer uit de app groep.  

Op 28 maart hadden wij als bewoners weer een momentje om bij elkaar te komen. Ik heb nog steeds 

geen idee hoe het eiland werkt, maar ineens stond daar de penningmeester van de dorpsraad voor 

onze neus. Hij had een hele mooie mededeling! Wat is er dankzij jullie een mooi bedrag op onze 

rekening gekomen! Uiteraard is dit voor ons als bewoners meer dan welkom en komt het voor iedereen 

goed uit. Als bewoners willen we dan ook iedereen bedanken voor de warmte van jullie als Kagers 

(binnen en buiten!), het medeleven en de hulp die we hebben mogen ontvangen.  

Het is moeilijk om niemand te vergeten, daarom onze speciale dank voor iedereen die op zijn of haar 

manier geholpen heeft, van de brandweer, naar de politie, naar de veermannen. Maar ook de mensen 

die geholpen hebben tijdens de eerste opvang, bij de zeilschool, bij Orion, de mensen die (tijdelijke) 

woonruimte hebben aangeboden. Ook de mensen op de veerpont die ervoor gezorgd hebben dat alle 

mensen over konden die er moesten zijn, maar ook de mensen die er niet moesten zijn, dus geweigerd 

zijn.  

Bij onze laatste keer bij elkaar komen hebben we het erover gehad, wat er minimaal in dit verhaal moet 

komen, dat staat hierboven al. Maar wat voor ons allemaal het meest belangrijke is, wat er bijna in 

‘surround sound’ uitkwam: Wij zijn dan nu wel even uit het oog, maar jullie zijn zeker niet uit ons hart. 

Wij hopen dan ook dat alle contacten die we hebben opgebouwd blijven. Dank jullie wel! 
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Uit het nieuws 

Kan de pont naar Kaageiland 't wel aan? 

Bron: Leidsch Dagblad, Paul van der Kooij, woendag 9 maart 2022 

Kan de pont naar Kaageiland het extra verkeer wel aan? Die vraag overschaduwde maandagavond in de 

raad van Kaag en Braassem de discussie over het plan om elf woningen te bouwen op een deel van de 

voormalige camping aan de Irenelaan. 

VVD, D66 en CDA vrezen dat pont en Julianalaan het niet aankunnen en waren allerminst gerustgesteld 

door onderzoekers die daar juist ruimte zien. Zo zei VVD-raadslid Peter van Dijk: „We weten dat het 

rond de spits dringen is. We weten ook dat de pont alleen maar meer verkeer te verwerken heeft 

gekregen. Hoe kan er dan meer ruimte zijn dan tien jaar geleden als de boot niet sneller is gaan varen 

en je er niet sneller op en af kan? Dat is toch puur theorie? De praktijk is toch anders?" 

Volgens Hilde Bax van Samen voor Kaag en Braassem (SvkB) klopt het dat op Kaag de pont 'soms een 

obstakel kan zijn'. „Maar het is ook een wijze van vervoeren die heel gewenst is door de eilanders, al 

benadrukken ze wel steeds dat er - door de pont - niet te veel moet worden bijgebouwd. Punt is in dit 

geval dat wanneer we het bestemmingsplan niet wijzigen er zestien recreatiewoningen op het terrein 

kunnen komen. En dan kan het met alle wisselingen drukker op de pont worden dan met deze elf 

woningen." 

Groen 

Van Dijk was niet onder de indruk van het argument: „Want mensen in recreatiewoningen hebben meer 

mogelijkheden om buiten de spits de pont te nemen. En juist rond de spits knelt het." Uit gesprekken 

met eilanders begreep Bax dat dat wel meevalt. Bovendien voorziet ze - anders dan Van Dijk - dat 

thuiswerken extra verlichting zal bieden. 

Ook haalde ze aan dat wanneer de bestaande recreatiewoningen wat meer worden geclusterd in de 

noordoosthoek van de voormalige camping er, ondanks de elf woningen die er bij komen, ruimte voor 

groen blijft in het zuidelijke deel van het terrein. Dat krijgt zelfs de status van openbaar groen: „En dat 

is heel prettig. Kaag heeft namelijk heel weinig groen en zo kun je er toch spelen en je hond uitlaten." 

Omdat Pro Kaag en Braassem SvkB steunde werd het tien voor en acht tegen het bouwplan. 

 

Bewoners Kaageiland willen naar Teylingen 

Bron: Leidsch Dagblad, Paul van der Kooij, woensdag 20 april 2022 

Onder bewoners van Kaageiland bestaat de 'innige wens' om niet langer deel uit te maken van de 

gemeente Kaag en Braassem, maar om onder Teylingen te vallen. Dat melden eilanders in een brief aan 

de buurgemeente. 

Zij klagen in hun epistel dat Kaag en Braassem 'geen oog heeft voor de meerwaarde van Kaageiland' en 

er niet in slaagt die meerwaarde te benutten - 'denk aan toerisme, watersport etcera'. Teylingen zou 

juist wel laten zien hoe belangrijk watersport en toerisme zijn. 

Goed voorbeeld daarvan vindt briefschrijver Reinder Sanders het feit dat Teylingen aanlegplekken heeft 

gemaakt bij station Sassenheim en de McDonald's. „En dat terwijl Kaag en Braassem niets doet met 

herhaalde verzoeken om meer openbare aanlegsteigers op Kaageiland, zodat meer toeristen welkom 

geheten kunnen worden." 

Verder wordt in de brief aangestipt dat het gemeentekantoor in Sassenheim hemelsbreed veel 

dichterbij is dan het gemeentehuis in Roelofarendsveen. Sanders: „Met de auto scheelt het niet zoveel 

doordat je een omweg moet maken bij de A44, maar met de boot ben je er echt veel sneller." 

Volgens de briefschrijver en zijn twee mede-ondertekenaars spreken ze namens een grote groep 

bewoners, al ligt daar nog geen peiling aan ten grondslag. „Het is meer op basis van de gesprekken die 

je voert", meldt Sanders. „We staan als bewoners ook dagelijks op de pont en een praatje is dan snel 

gemaakt." 
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„Omdat een grenswijziging een proces van jaren is, wilden we eerst peilen of Teylingen hier wel voor 

open staat. Nu dat het geval lijkt en de gemeente onze brief serieus gaat behandelen, hebben wij in 

nauw overleg met de dorpsraad en Stichting Promotie Kaag besloten om een enquête te houden en de 

resultaten aanvullend aan te bieden aan de gemeente Teylingen." 

Zelf ziet hij genoeg voordelen voor de gemeente. „Van de Kagerplassen, dat men meer als geheel kan 

benaderen, tot de WOZ-waardes op het eiland. Die zijn heel interessant. Ons kleine buureiland 

Vogelskamp behoort nu al tot Teylingen. En zou het niet mooi zijn dat mensen die toch al hun 

boodschappen doen in Sassenheim er daar helemaal bij gaan horen?" 

Pont 

Bang voor de pont zou Teylingen niet hoeven te zijn. Dat de voorziening de laatste jaren aanzienlijk 

meer is gaan kosten, zou vooral te wijten zijn aan het 'wanbeleid' van Kaag en Braassem en de 

'onnodige aanbesteding' die de gemeente deed. En als bewoners er een cooperatie van maken, waarvan 

ze volgens Sanders nu de mogelijkheden onderzoeken, zou de pont de gemeente zelfs niets hoeven te 

kosten: „We hoeven dan immers geen winst te maken. En van de vorige exploitanten weten we dat ze 

meer winst maakten dan de gemeente in de pont stopte. Dus dat rekensommetje is snel gemaakt." 

Volgens de Dorpsraad Kaag/Buitenkaag kan ieder idee worden onderzocht, ook aansluiting bij 

Teylingen. Maar omdat de raad weet dat het 'omzetten van een dorp van de ene naar de andere 

gemeente vanuit bestuurlijk oogpunt niet eenvoudig is', vindt hij dat daar wel een goede aanleiding 

voor moet zijn. Zolang de raad die aanleiding niet ziet en er geen signalen binnenkomen dat bewoners 

écht zo'n onderzoek willen, staat het idee 'voorlopig niet op de agenda'. 

In de ogen van Sanders kan dat alsnog gebeuren wanneer Teylingen open staat voor een overgang. 

Maar de briefschrijver weet dat dat nog wel even kan duren. Voordat de gemeenteraad zich over de 

brief van eilanders zal buigen, komt het college van burgemeester en wethouders eerst met een advies. 

En dat kan wel eens het nieuwe college worden. 

Niet goedkoper 

Volgens een woordvoerder van de gemeente Kaag en Braassem is het niet zo dat de pont veel 

goedkoper geëxploiteerd kan worden dan de 1,5 ton die de de gemeente er nu jaarlijks netto in zou 

stoppen. „Ook bij het oprichten van een cooperatie heb je personeels- en onderhoudslasten, die samen 

verreweg de meeste kosten vormen. Daarnaast heeft de gemeente eind 2018 de twee pontveren 

overgenomen en deze het afgelopen jaar volledig laten renoveren. Deze zouden dus ook niet voor 

niets over kunnen gaan naar een andere eigenaar." 

 

Deel bewoners Kaag wil weg van Braassem en richt blik op Teylingen 

Bron: Studio Kaag en Braassem, 25 april 2022 

Kaag wil zich afscheiden en zich aansluiten bij Teylingen. Namens een 'grote groep' heeft Kaag zich 

met een open brief tot Teylingen gericht, maar daar houdt de burgemeester de boot voorlopig af. 

'Eerst je problemen oplossen', lijkt de boodschap. 

'Kaag en Braassem doet niets voor ons', zegt initiatiefnemer Reindert Sanders tegen Omroep West, 

mediapartner van Studio Kaag en Braassem. 'Er is geen oog voor toerisme, voor woningbouw en met 

het pontje is het ook slecht gesteld.' De vorige pontbaas zou door de gemeente het leven zuur zijn 

gemaakt en zijn plaats moest worden ingenomen via een aanbesteding. De enige inschrijver vaart nu 

heen en weer voor driemaal zoveel geld, drie ton. 'Ons geld', benadrukt Sanders. 'Laat ons dan de pont 

zelf gaan varen, zoals ook op Texel gebeurt.' 

Zijn collega-initiatiefnemer Yvonne Loef vult aan dat het gevoel geheel wederzijds is. 'Wij gaan voor 

boodschappen meestal naar Sassenheim in Teylingen.' Loef ziet grote steun voor hun initiatief. 'Net 

nog op de pont gingen de duimen omhoog. Waar kan ik tekenen?, vroegen de mensen.' Nou, dat kan 

volgende week. Loef gaat dan rond met een enquête. 

De brief van de 'grote groep' inwoners van Kaageiland komt op het moment dat de gelijknamige D66-

leider onder vuur ligt. Toch is dat niet de reden voor Teylingen om Kaag niet te omarmen. 'Ik weet niet 
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wat voor onderliggende problemen er zijn', zegt burgemeester Carla Breuer. 'Dus dat moet eerst 

worden opgelost. Ik zal contact opnemen met mijn collega in Kaag en Braassem.' 

Die collega, Astrid Heijstee-Bolt, is als pasbenoemde burgemeester van de gemeente waartoe 

Kaageiland behoort behoorlijk overvallen door het nieuws, maar zij lijkt Kaag te koesteren. De 

burgemeester zou via de media en collega Breuer van de brief hebben vernomen. 'Dat is niet waar', 

zegt Sanders. 'We hebben Kaag en Braassem ook een cc'tje gestuurd.'  

Burgemeester Astrid Heijstee-Bolt over de brief: 'Wij hebben van de gemeente Teylingen en via de 

media gehoord over het verzoek van een aantal inwoners van Kaag aan de gemeente Teylingen, waarin 

zij de wens uiten om deel uit te gaan maken van de gemeente Teylingen. Het is opvallend dat het 

verzoek daar ligt, terwijl wij natuurlijk graag in gesprek gaan met deze inwoners om te bekijken 

waarom dit verzoek is ingediend. In een gesprek kunnen we hun beweegredenen bespreken en onze 

plannen, keuzes en beleid toelichten.' 

Kaag is de oudste dorpskern in de gemeente Kaag en Braassem. Er wonen zo'n 450 mensen, in het 

seizoen aangevuld met honderden toeristen. De dorpskern, meestal Kaageiland genoemd, ligt op een 

eiland en is alleen te bereiken via het water, met de boot of via het pontje. Sinds de aanleg van de 

Ringvaart om de Haarlemmerpolder is het Zuid-Hollandse Kaag afgesneden van Buitenkaag. Dat ligt in 

de gemeente Haarlemmermeer, provincie Noord-Holland. De Kagerplassen aan de zuid- en westkant 

van Kaag behoren tot de gemeente Teylingen.  

 

Verkeershinder voorspeld 

Bron: Leidsch Dagblad, Sjaak Smakman, dinsdag 26 april 2022 

Rijkswaterstaat gaat de komende jaren vier viaducten op de A44 vervangen. Daarnaast moet één op- 

en afrit verdwijnen om de problematische doorstroming op de twintig kilometer lange snelweg te 

verbeteren. Uiterlijk in 2024 moet het werk daadwerkelijk beginnen. 

De uit de jaren dertig daterende snelweg kent in totaal zeventien viaducten, waarvan er vier dringend 

aan vervanging toe zijn: het spoorviaduct bij Warmond, het Kaagviaduct, het viaduct bij Abbenes en het 

viaduct aan de Lisserweg. Van een aantal viaducten, zoals die bij de Klinkenberg, de Postbrug en het 

Oegstgeester Kanaal wordt nog onderzocht hoe snel die aan de beurt moeten komen. Bij de vervanging 

van de vier viaducten die als eerste aan de beurt zijn is uitgangspunt dat ze niet breder worden dan de 

de vier banen die ze nu tellen. 

Omdat het om een drukke snelweg gaat, wordt het qua verkeersafwikkeling een ingewikkelde klus, zo 

heeft Rijkswaterstaat laten weten in een recente presentatie voor de betrokken gemeenten en andere 

betrokken instanties: omleidingen en vertragingen zijn onvermijdelijk. 

Spoorviaduct 

Alle vier de viaducten zijn belangrijk voor de verbindingen in de Bollenstreek. Het spoorviaduct bij de 

Warmonderdam is bijvoorbeeld tevens de toegangsweg voor auto's naar station Sassenheim. Het 

viaduct aan de Lisserweg speelt nu een belangrijke rol in de oost-westverbinding voor de streek, met 

name naar en van Amsterdam via de A44-A4. Die rol moet kleiner worden: zowel Lisse als 

Haarlemmermeer willen af van het drukke doorgaande verkeer door respectievelijk de Kanaalstraat in 

Lisse en de Lisserbroekerweg in Lisserbroek. De Leimuiderweg en de nieuwe Poelweg moeten het 

verkeer dat er nu (nog) rijdt dan gaan opvangen. 

Poelweg 

Het viaduct bij Abbenes is nu nog van ondergeschikt belang, maar wordt over een poosje wél een hele 

belangrijke schakel in het oost-westverkeer: hoewel daar nog een besluit over moet worden genomen, 

wijzen alle tekenen er op dat de bollengemeenten en de provincie als onderdeel van het plan voor een 

betere bereikbaarheid de zogeheten Poelweg daarbij zullen opnemen. Dat is het doortrekken van de 

Tweede Poellaan in Lisse over de Ringvaart naar de op stapel staande nieuwbouw in Lisserbroek en 

vervolgens verder door naar het viaduct bij Abbenes. Rijkswaterstaat is al gevraagd om daar rekening 

mee te houden bij het maken van de plannen. Het wordt overigens nog wel een ingewikkelde klus 
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omdat de piekwaterberging voor een miljoen kubieke meter van het hoogheemraadschap tot vlak bij 

het viaduct loopt. 

Logistiek wordt de vervanging ingewikkeld en zonder stevige verkeersmaatregelen zal de vervanging 

volgens Rijkswaterstaat niet kunnen. Dat geldt met name voor het Kaagviaduct: die is volgens 

technisch manager Timo Kosters namelijk te smal om verkeer in twee richtingen over de ene brughelft 

te laten rijden als de andere wordt vervangen. „Daar gaan we het komende jaar op studeren", aldus 

Kosters. Het feit dat dit viaduct ook een brug is die regelmatig open moet voor scheepvaartverkeer 

maakt het eveneens lastiger. Deze en komende maandag doet Rijkswaterstaat onderzoek naar de 

ondergrond van de vier viaducten om te kijken waar bij de vervanging rekening mee moet worden 

gehouden. 

Afrit 

Om de doorstroming op de A44 te verbeteren wil Rijkswaterstaat ook één op- en afrit gaan afsluiten. 

Daarover zijn volgens een woordvoerder van Holland Rijnland, dat ook bij alle projecten is betrokken, 

nog geen besluiten genomen. Het meest voor de hand ligt overigens de op- en afrit van en naar de 

Rijksstraatweg in Sassenheim. Met name de hele gecombineerde op- en afritten zorgen nu in de spits 

al voor veel vertraging en regelmatig ook voor aanrijdingen.  

 

Familieberichten 

 

 
 

 

  

 

Tot ons verdriet is op bijna 91-jarige leeftijd 

overleden mijn sterke en toegewijde man, onze 

zorgzame en aanwezige vader, schoonvader en opa, 

 

Henk Roelof Schut 
 

 

Ellen 

Marjolein en Erik 

Lara, Mels 

Rolof en Jenneke 

Stijn, Joris 

Lexan  

Victor en Hanneke 

Jolling 

 

 

10 april 2022 

Agenshoeve 52, 2215 HT Voorhout 

 



22 

 
Bericht van overlijden Diny Kuiper-Smit (Sinds 1986 weduwe van Chris Kuiper) 

 

Op 1 april overleed onze lieve moeder Diny Kuiper. Zij werd 

geboren op 6 februari 1928 in Amsterdam. Als jongste in 

een gezin van 5 kinderen. Daar in Amsterdam heeft zij ook 

haar jeugd doorgebracht en onze vader Chris leren kennen. 

Op 4 juni 1953 is zij met hem getrouwd en in Halfweg gaan 

wonen. Daar werden wij, hun 3 kinderen geboren, 2 zonen 

en 1 dochter. In 1978 verhuisden wij naar de Lisserdijk 65 in 

Buitenkaag. 

Vanaf 1994 heeft moeder in een aanleunwoning gewoond 

aan het huis zodat zij haar eigen plekje had waar ze erg 

trots op was. Genieten kon ze van de vogels, het mooie 

uitzicht en haar tuintje. Ze was in het verleden altijd actief 

met van alles; huisvrouwenbowling, sjoelclub, 

fietsvierdaagse, gym, zwemmen en ze hielp mee in de kerk 

met verschillende werkzaamheden. 

Helaas is zij op 1 april na een kort ziekbed, in het bijzijn van ons, haar kinderen, overleden. Haar hele 

leven heeft mama altijd veel steun gehad aan haar geloof. En in die gedachte hebben wij op 8 april, 

tijdens een mooie eucharistieviering, met allen die haar lief hadden, afscheid van haar genomen. 

Aansluitend hieraan hebben we moeder begraven op het kerkhof achter de H. Joannes Evangelist Kerk, 

waar zij weer samen is met Chris. 

Lieve mama en oma rust zacht. 

Johan, André en Tineke Kuiper 
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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)




