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Evenementenkalender 

Wat Waar Wanneer 

Duurzaam Bouwloket mobiel Bij pont 17 juni, 12.00-17.00 uur 

Kaagfit diner Hotel Orion 24 juni, 17.30 uur 

Informatieavond 

Rijkswaterstaat 

Ontmoeting 29 juni, avond 

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: de redactie van “Heen en Weer” 

Dit is alweer het laatste nummer van de vijftigste jaargang van het Heen & Weer: met het aanbreken 

van de zomer gaan wij – zoals gebruikelijk – twee maanden in ‘zomerslaap’. Tijd voor vakanties, varen, 

genieten van het weer, nog meer varen, uitrusten, fietsen, wandelen, kijken naar de wedstrijden van de 

Kaagweek, ongetwijfeld klagen over de vele parkerende toeristen in Buitenkaag of over de drukte bij 

het pont veroorzaakt door diezelfde toeristen. Daarbij elke paar minuten onderbroken door de 

brullende vliegtuigmotoren van overvliegende vakantiecharters. Wat dat betreft is het net weer 2019, 

voordat Covid-19 het leven in zijn grip kreeg. 

Opvallend voor een zomernummer is dat dit een hele dikke editie is. Dit komt deels door het verslag 

van de Dorpsraadvergadering. Dat maakt deze Heen & Weer dan ook tot een BEWAARNUMMER, want dit 

zijn de notulen waar in een volgende ALV naar kan worden verwezen. Een vergadering met het nodige 

‘vuurwerk’ overigens, waar een groep Buitenkagers een bom legde onder de Dorpsraad. Wij zijn 

benieuwd hoe zich dat verder zal ontwikkelen. 

Maar er zijn meer belangrijke verhalen. Zo vertelt Alex Alblas, ploegchef Kazerne Kaag, Brandweer 

Hollands Midden, over de grote brand in Eijmershof, gezien vanuit de ogen van de brandweer. Een 

brand die tot de Top-5 van de meest ingewikkelde incidenten in de regio van de afgelopen 25 jaar kan 

worden gerekend. Een brand waarbij ook ‘onze Pier’ om het leven kwam. Dankzij onze brandweer – en 

die van vele korpsen uit de regio – is het gelukkig geen grotere ramp geworden. Daarbij mag ook 

beslist een woord van waardering worden gezegd voor de veerlieden, die ondanks storm Franklin alle 

grote brandweerauto’s snel over wisten te varen.  

Tot slot bereikte ons het bericht dat Annie Hoogenboom op 91-jarige leeftijd is overleden. Hoewel zij 

al weer enkele jaren niet meer op het eiland woonde, was zij vele decennia lang – samen met haar man 

Leo – een bekend gezicht in onze dorpen. Wij wensen de familie sterkte.  
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Van de dorpsraad – juni 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,  

De laatste Heen en Weer voor de zomer alweer. Dat betekent dat het watersportseizoen echt gaat 

beginnen en dat de vakanties eraan komen. Ook voor de Dorpsraad. Wij hebben het afgelopen jaar best 

veel gedaan en hard gewerkt. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 18 mei jl. hebben we 

resultaten van ons werk gepresenteerd. We leven in een onrustige tijd, ook op de Kaag en Buitenkaag. 

Het is jammer om te horen dat niet altijd alle bewoners tevreden zijn met de werkzaamheden van de 

Dorpsraad maar het overgrote merendeel van de bewoners Kaag en Buitenkaag heeft ons toch ook 

weer na de ALV laten weten dat zij blij zijn met ons werk en de resultaten. Wij willen jullie bedanken 

voor de support, de aanmoediging en de hulp. Als team Dorpsraad zijn wij gemotiveerd om te werken 

aan verbetering voor de Kaag en Buitenkaag en zullen wij moedig voorwaarts gaan en met jullie als 

bewoners blijven communiceren.  

Op 28 mei jl. vierden wij het Lustrum van 

de Watersport Academy de Kaag. Wat een 

mooi feest was dat! Van harte 

gefeliciteerd met jullie 70 jaren. En wat 

doen jullie het goed. Als 70 jaar zorgen 

jullie voor onvergetelijke watersport 

momenten bij de jeugd en dat is zo 

belangrijk om de passie voor water en 

zeilen door te geven. Als geen ander 

vervult de zeilschool een verbindende rol 

tussen jong en oud, watersportfanaten 

maar ook op de Kaag. Hoe leuk was het 

om te zien dat zoveel dorpsgenoten bij 

het lustrum aanwezig waren.  

Dank voor de uitnodiging aan het dorp om aanwezig te zijn. Dank voor het leuke feest. En ga zo door 

op naar de 75 jaar watersport, zeilen en genieten. 

Gemaal-park 

Bij het gemaal Leeghwater wordt het gebied 

rondom het gebouw opnieuw ingericht inclusief het 

gebied rondom het verdeelstation (parkje 

Buitenkaag). Hierdoor wordt de historische 

verbinding met het gebouw en de omgeving 

versterkt. Ook wordt hierdoor gemaakt hoe het 

gemaal als essentieel onderdeel van het 

poldersysteem fungeert. Het groen wordt meer 

toegankelijk gemaakt voor iedereen door het 

verwijderen van de hekken. Er worden 

bloemenmengsels en stinzenplanten ingezaaid en 

geplant. Er wordt een nieuwe padenstructuur 

aangelegd. 

Ook het standbeeld van Leeghwater krijgt een 

prominente plek.  

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de 

periode juli en augustus en duren c.a. 8 weken. 

 

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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Rijksweg A44 

Zoals u wellicht weet heeft Rijkswaterstaat plannen om de diverse viaducten en kunstwerken rond de 

A44 grondig te gaan aanpakken. Op 2 en 3 juni zijn er al metingen en inspecties uitgevoerd om de 

status van de diverse werken in kaart te brengen. 

Op 29 juni organiseert Rijkswaterstaat een informatieavond waar een toelichting zal worden gegeven 

over de plannen en de uitvoering ervan. Alle omwonenden ontvangen hiervoor tijdig bericht, alle 

belangstellenden zijn van harte welkom.  29 juni informatieavond Rijkswaterstaat in de Ontmoeting. 

Algemene Ledenvergadering 

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

gehouden.  Het verslag van de ALV is in deze Heen en Weer opgenomen. Wij hebben na de vergadering 

veel reacties per mail gekregen met vragen en opmerkingen. Wij zullen de komende week hierop 

reacties geven. Ook zullen we relevante documenten voor u allen op de website van de Dorpsraad 

plaatsen.  

Kennismaking Astrid Heijstee, burgemeester Kaag en Braassem 

Op 12 mei jl. heeft de Dorpsraad de burgemeester uitgenodigd voor 

een kennismaking met het dorp. Tevens aanwezig was de heer Hans 

Deemoed. Namens de Dorpsraad waren aanwezig Jaap Drooglever, 

Robbert Meerpoel, Henny Looijestein en Renee Smit. Namens de SPK 

was aanwezig Paul Verhaak en namens de Pontraad was aanwezig 

Eric Bertu.  

We hebben met de burgemeester een rondje over de Kaag gereden 

in een elektrische golfkar van de Watersport Academy. Tijdens de rit 

hebben we de burgemeester geïnformeerd over alles wat er speelt 

op de Kaag. Het was een constructief en nuttig gesprek. Inmiddels 

wordt er een vervolgafspraak gepland om een keer op detail bij te 

praten over relevante onderwerpen. We sloten het bezoek af bij 

Quattro voor een drankje en hapje waarvoor nogmaals dank Faisal 

Plantoelichting Julianalaan 68-70 

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

heeft tot 25 mei 2022 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage gelegen. De Dorpsraad heeft een 

zienswijze ingediend met betrekking tot het plan. Wij hebben aandacht gevraagd voor het ontbreken 

van een integraal plan voor bouwontwikkelingen, onderliggende verkeersplannen, leefbaarheid op de 

Kaag en bouwhoogtes ter bescherming van het dorpsgezicht. 

 

Van de Pontraad 

Met de zomer in aantocht kunnen we alleen maar hopen dat het veer goed blijft varen en de drukte 

aankan. Blue Amigo heeft de juiste aandacht voor de pont Kaag-Buitenkaag. Er komen snellere betaal 

apparaten. Ook is de storingsdienst verder ingericht. Alle voorbereidingen zijn gedaan om betalingen 

vanaf het eiland te testen. U zult hier binnenkort meer van zien. 

Verder laten wij u op verzoek van de veermannen weten dat de slagbomen tijdelijk open staan. De 

slagbomen moeten in onderhoud en dit zal binnenkort gebeuren. Let dus de komende tijd goed op bij 

het afrijden van de pont en houd in de gaten of de klep goed naar beneden is.  

 

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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Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Kaag-Buitenkaag 

Verslag van de Vergadering 

Woensdag 18 Mei 2022 

 

1. Opening en mededelingen 

• Renée Smit, voorzitter van de Dorpsraad, heet alle aanwezigen van harte welkom.  

• Een speciaal woord van welkom is gericht aan de gasten: Inge van der Lem (wethouder 

Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening en Cultuur gemeente Kaag & Braassem), Rolf de Jong (adviseur 

Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Kaag & Braassem) en Peter de Waard (assistent gebiedsmanager 

van de gemeente Haarlemmermeer).   

• De voorzitter spreekt haar dank uit voor alle support die de Dorpsraad krijgt van veel bewoners, die 

ook vanavond weer aanwezig zijn. Hun aanwezigheid in vergaderingen wordt zeer op prijs gesteld. 

Maar er zijn veel meer dingen waardoor de Dorpsraad zich gesteund voelt, zoals een goed gesprek, 

een helpende hand hier en daar, meedenken, tips en adviezen, een aanmoediging of een schouder-

klopje. Deze dingen zijn heel belangrijk en voor de Dorpsraad een aanmoediging om door te gaan.  

 

Oproeping 

• De voorzitter meldt dat aan de formele eisen die de statuten stellen aan het oproepen en houden van 

ledenvergaderingen is voldaan, zodat in deze ledenvergadering rechtsgeldig besluiten genomen 

kunnen worden met betrekking tot de geagendeerde onderwerpen. 

• In de afgelopen weken hebben zich veel nieuwe leden aangemeld. Er is een ledenlijst beschikbaar, de 

bewoners die zich recent hebben aangemeld, zijn hierin opgenomen. Aanwezige bewoners die willen 

stemmen en zich nog niet als lid hebben aangemeld, kunnen zich ter vergadering aanmelden als lid.  

• De voorzitter schetst de verwachtingen voor vanavond. Er is een groot aantal onderwerpen te 

bespreken voor de Buitenkaag en voor de Kaag. Vanavond zal geen tijd zijn om diep op de onder-

werpen in te gaan of lang te discussiëren. Als tijdens de vergadering blijkt dat we meer tijd nodig 

hebben, dan zullen we aparte afspraken maken om over specifieke onderwerpen door te praten.  

• Alle aanwezigen worden gevraagd vanavond gedisciplineerd te vergaderen met respect voor de 

agenda, respect voor onze gasten en respect voor elkaar en de verschillende interesses van iedereen.  

• Het bestuur van de Dorpsraad hoopt vanavond veel vragen te kunnen beantwoorden, maar het is 

waarschijnlijk dat niet op alle vragen direct een antwoord kan worden gegeven. Openstaande vragen 

zullen na afloop van de vergadering zo veel als mogelijk worden beantwoord.  

• Het gebruik van de rode en gele briefjes wordt toegelicht. De briefjes worden gebruikt voor het 

houden van peilingen onder de aanwezigen. De briefjes zullen niet worden gebruikt voor 

stemmingen. Er zal vanavond slechts één besluit worden voorgelegd, te weten de voorgestelde 

benoeming van de heer Jaap Drooglever als bestuurslid van de Dorspraad.  

 

Toelichting op de agenda 

• De agenda voor de vergadering wordt toegelicht.  

• Onder agendapunt 5 zullen 6 onderwerpen specifiek voor Buitenkaag worden behandeld worden, 

alsmede 6 onderwerpen specifiek voor Kaag en 3 onderwerpen voor Kaag en Buitenkaag samen. 

• De voorzitter checkt bij aanwezigen of er nog verdere onderwerpen zijn die besproken moeten 

worden. Een verslag van de vergadering zal worden gepubliceerd in het Heen & Weer. 

 

2.  Voorstellen van bestuur en samenstelling bestuur 

• Het bestuur van de Dorpsraad stelt zich voor: Nick Surber (secretaris); Robbert Meerpoel 

(bestuurslid); Henny Looijestein (penningmeester); Jaap Drooglever (aspirant lid) en Renée Smit 

(voorzitter). 

• De voorzitter vermeldt dat Erwin van Schagen, bestuurslid van 2020 tot 2021, om persoonlijke 

redenen zijn bestuurstaak heeft neergelegd en dat daarmee een vacature is vrijgekomen voor iemand 

van de Buitenkaag.  

• Inzake de benoeming van Jaap Drooglever als bestuurslid zal later tijdens deze vergadering een 

besluit worden genomen.  
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3. Financieel jaarverslag 2021  

• De penningmeester, Henny Looijestein, geeft een toelichting op de resultatenrekening van de 

Dorpsraad, alsmede de balans per 31 december 2021. 

• De kascommissie heeft inmiddels de resultatenrekening en de balans bekeken en heeft deze 

goedgekeurd. 

• Naar aanleiding van de vraag waarom er geen begroting is opgesteld voor 2022, antwoordt Henny 

dat dit blijkt uit de reserveringen voor de uitgaven voor dat jaar. 

 

4. Organisatievorm dorpsraad (incl. statuten wijzigen)  

De secretaris, Nick Surber, geeft een toelichting op de organisatievorm van de Dorpsraad (een 

vereniging) en de statuten. De statuten van de Dorpsraad dateren van 2003 en zijn op bepaalde 

punten verouderd. Om te kunnen voldoen aan actuele wet- en regelgeving, is het belangrijk dat de 

statuten worden ‘opgefrist’. Nick Surber geeft aan dat de Dorpsraad zich oriënteert op de benodigde 

wijzigingen, in overleg met een notaris. Hij legt uit dat voor een statutenwijziging een besluit van de 

leden nodig is en meldt dat dit proces goed voorbereid zal worden.  

De rechtsvorm van de Dorpsraad is een vereniging. Een vereniging telt leden. De leden van de 

vereniging kunnen de vergaderingen bijwonen en hebben stemrecht. Diverse Dorpsraden in de 

omgeving, bijvoorbeeld van Lisserbroek en Abbenes, hebben de vorm van een stichting. Een stichting 

heeft geen leden, maar werkt voor wat betreft een Dorpsraad wel op dezelfde manier. Alle bewoners 

kunnen de vergadering bijwonen en alle aanwezigen kunnen meedoen aan stemmingen in de 

vergaderingen. Het voordeel van een stichting is dat er geen ledenlijsten hoeven te worden 

bijgehouden. De Dorpsraad overweegt om de rechtsvorm van de Dorpsraad Kaag-Buitenkaag om te 

zetten van een vereniging naar een stichting.  

Nick Surber gaat verder in op details en op vragen. Een peiling met de rode en gele briefjes onder de 

aanwezigen laat zien dat de meerderheid van de aanwezigen het eens zou zijn met een aanpassing 

van de rechtsvorm en een statutenwijziging. De Dorpsraad gaat hier mee verder en zal er in de 

komende vergadering weer over berichten. 

  

5. Overzicht van activiteiten en actuele onderwerpen op de Buitenkaag/Kaag 

met gelegenheid tot het stellen van vragen en bijdragen van experts 

 

In memoriam 

De voorzitter brengt in herinnering het overlijden van oud-voorzitter van de Dorpsraad Hans Bruijn 

op 19 maart 2022. Hans Bruijn is van 1994 tot 2004 voorzitter van de Dorpsraad geweest en daarna 

heeft hij zijn vrouw nog van 2010 tot 2014 gesteund in haar rol van voorzitter. Hans Bruijn heeft zich 

enorm ingespannen voor het belang van de Kaag en de Buitenkaag en heeft veel resultaten bereikt. 

Hij was visionair, ruimdenkend en kwam altijd op voor het algemeen belang van bewoners van Kaag 

en Buitenkaag.  

 

Lisserdijk 

Vorig jaar zomer 2021 heeft de Dorpsraad samen met bewoners de rolemmer actie ten behoeve van 

de verkeersveiligheid op de Lisserdijk geïnitieerd. Inmiddels zijn er fietspaden aangebracht op de 

Lisserdijk, wat er netjes uitziet. De gemeente heeft ons laten weten dat de snelheidslimiet niet 

aangepast wordt van 50 naar 30 km. De reden hiervoor is dat uit ervaring blijkt dat een 

snelheidslimiet van 30 km niet leidt tot langzamer rijden. Daarnaast is het zo dat er niet 

gehandhaafd kan worden op een snelheidslimiet van 30 km. Er wordt opgemerkt dat de 

verkeerssituatie bij de pont kan nog altijd wel beter kan.  

 

Visie Buitenkaag 2040 

• In 2020 zijn de bewoners Buitenkaag gevraagd om input te geven op de omgevingsvisie Buitenkaag 

2040. Ook de ondernemers hebben overleg gehad met de gemeente over de visie.  

• In het voorjaar 2021 heeft de Dorpsraad een zienswijze ingediend op de omgevingsvisie Buitenkaag 

2040. Hierbij heeft de Dorpsraad, op basis van de bewonersbijeenkomst, verdere invulling gegeven 
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aan de omgevingsvisie v.w.b. 1) behoud van karakter van een lintdorp; 2) recreatie en watersport 3) 

transitie van het kassengebied en 4) oplossen van parkeerprobleem.  

• In september is de omgevingsvisie 2040 vastgesteld en daarmee heeft de Buitenkaag een 

toetsingskader voor het beoordelen van ontwikkelingen.  

• Buitenkaag mag trots op de Omgevingsvisie 2040 zijn, want het loopt daarmee ver vooruit op 

bijvoorbeeld Kaag. 

 

Leidsemeerstraat 6 

• In het Najaar 2021 heeft de Dorpsraad meegekeken met het plan Leidsemeerstraat 6.  

• In December 2021 heeft de Dorpsraad de ontwikkelaar gefaciliteerd bij het organiseren van een 

informatiebijeenkomst. Helaas was deze bijeenkomst nog digitaal in verband met COVID-19, maar 

toch redelijk goed bezocht. Voor zover dit kon worden gesignaleerd, zijn er geen bezwaren tegen het 

plan gekomen.  

• Op dit moment wordt er door de gemeente een haalbaarheidsonderzoek gedaan om te beoordelen of 

het plan binnen het bestemmingsplan past. 

 

Parkeren Buitenkaag 

• In 2021 heeft de Dorpsraad samen met bewoners, maar ook met de gemeente en met 

vertegenwoordigers van Van Lent heel veel energie in het parkeerprobleem Buitenkaag gestoken.  

• Uiteindelijk heeft Van Lent overeenstemming bereikt over een parkeerterrein op het terrein van de 

heer Spaargaren. 

• De gemeenteraad Haarlemmermeer heeft op 28 april unaniem ingestemd met de uitbreiding van het 

parkeerterrein aan de Leidsemeerstraat. De belangrijkste uitgangspunten van dit tweede 

parkeerterrein zijn: i). Het parkeerterrein wordt ontsloten op de hoofdvaart Oost; ii). de toegang tot 

de Leidsemeerstraat wordt een wandelpad; iii). Het parkeerterrein krijgt geen openbare functie; iv) 

D.m.v. de blauwe zone wordt recreatieverkeer gescheiden van werkverkeer en v). De ingang 

Hoofdvaart wordt ‘s nachts afgesloten met een slagboom en er zal een camera worden geplaatst.  

• Betreffende de blauwe zone Buitenkaag wordt gemeld dat de voortgang hiervan stokt, omdat er door 

bewoners beroep is ingesteld bij de rechtbank.  

• Er zijn tekeningen beschikbaar van het toekomstige parkeerterrein. 

 

Gemaalpark 

• Als onderdeel van de Visie Buitenkaag 2040 wordt het gebied rondom het gemaal en de 

groenvoorziening aangepast. Hierdoor wordt de historische verbinding met het gebouw en de 

omgeving versterkt. 

• Ook wordt hierdoor zichtbaar gemaakt hoe het gemaal als essentieel onderdeel van het 

poldersysteem fungeert.  

• Het groen wordt meer toegankelijk gemaakt voor iedereen door het verwijderen van hekken. Er 

worden bloemenmengsels en planten ingezaaid en geplant waardoor er meer biodiversiteit ontstaat.  

• Er wordt een nog nader in te vullen monument geplaatst.  

• Er wordt een nieuwe padenstructuur aangelegd  

• De werkzaamheden van Rijnland zijn reeds gestart. De werkzaamheden van de gemeente starten in 

de periode juli-augustus en duren ca. 8 weken.  

• Het plan is beschikbaar op de website van de Haarlemmermeer. 

 

Zoekgebied windmolens 

• Het zoekgebied voor het plaatsen van windmolens in de gemeente Haarlemmermeer was 

aanvankelijk langs de A44 richting de Hoofdvaart Oostzijde gepland.  

• In samenwerking met o.a. de dorpsraad van Abbenes is overleg gepleegd en is input gegeven op de 

plannen. Er is tevens een enquête uitgevoerd.  

• Inmiddels is het zoekgebied voor de windmolens verplaatst naar de A4.  

• Meer informatie is te vinden op de website van de Haarlemmermeer. 
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Open brief van aantal bewoners Buitenkaag  

• Er wordt verwezen naar de oproep van Benita Verhoef aan de bewoners van de Buitenkaag en aan de 

Dorpsraad met het idee om een eigen Dorpsraad Buitenkaag op te richten. 

• In de oproep wordt verwezen naar een peiling onder de bewoners Buitenkaag die aan zou geven dat 

63% van de bewoners Buitenkaag een eigen Dorpsraad wil. Een enquête van de Dorpsraad in dezelfde 

periode geeft aan dat 75% van de bewoners Kaag-Buitenkaag de huidige vorm van de Dorpsraad wil 

behouden. 

• Menno Hegeman presenteert op verzoek van Benita Verhoef twee alternatieven voor een Dorpsraad 

Buitenkaag. In beide vormen van de Dorpsraad Buitenkaag wordt voorgesteld de Pontraad een 

verbindende functie voor Kaag en Buitenkaag te geven. De communicatie over onderwerpen die beide 

dorpen aangaan zal dan ook via de Pontraad verlopen. Tevens wordt een voorstel gedaan voor een 

bestuur.  

• De voorzitter bedankt Menno Hegeman voor zijn heldere presentatie. De ledenvergadering bespreekt 

het voorstel op hoofdlijnen. Tevens worden er vragen beantwoord.  

• De voorzitter geeft het standpunt van de Dorpsraad weer ten aanzien van het splitsen van de 

vereniging Dorpsraad Kaag en Buitenkaag. Zij geeft aan dat de Dorpsraad te allen tijde probeert een 

positieve bijdrage te leveren aan de levendigheid en leefbaarheid van de leefomgeving Kaag en 

Buitenkaag. Qua tijdbesteding wordt geprobeerd 50% van de tijd en energie aan de Buitenkaag te 

besteden en 50% aan de Kaag. Het splitsen van de huidige Dorpsraad kan en daar zijn natuurlijk 

argumenten voor te geven. Echter:  

- Kaag en Buitenkaag blijven deel uitmaken van onze gezamenlijke leefomgeving; 

- Buitenkaag en Kaag delen voorzieningen en evenementen, zoals de school, de tennisbaan, de 

Ontmoeting en Koningsdag; 

- Kaag en Buitenkaag zullen altijd verbonden zijn met elkaar door het veer. Dit levert complexiteit 

op, maar betekent ook dat je altijd met elkaar in gesprek zult moeten blijven 

- Als je de Dorpsraad splitst, dan zal je minder gelegenheid hebben om met elkaar op te trekken en 

gemeenschappelijke problemen op te lossen;  

- Samen ben je sterker om het dubbeldorp beter/mooier te maken.  

• De voorzitter sluit de discussie over de dorpsraad Buitenkaag af met een uitnodiging aan de 

initiatiefnemers om het voorstel verder uit te werken en de voor- en nadelen aan te geven. Daarnaast 

vindt de Dorpsraad dat duidelijk moet worden aangetoond dat de meerderheid van de Buitenkaag 

voor het splitsen van de huidige Dorpsraad is: noch de enquête van de Buitenkaag, noch de enquête 

van de Dorpsraad zijn representatief om deze meerderheid aan te tonen. Verder wordt opgemerkt 

dat voor een (af)splitsing van de huidige Dorpsraad een aanpassing van de statuten nodig is. 

 

Pont problematiek 

• De Voorzitter noemt dat het eiland een lastige tijd heeft gehad met de pont. In het najaar zijn de 

ponten Kaag-1 en Kaag-2 gereviseerd. In die periode hadden we maar 1 pont ter beschikking. Na de 

revisies zijn er nog veel aanloopproblemen geweest. Storingen met oponthoud, lastige situaties, 

wachttijden en irritaties als gevolg. 

• Jan van Liempt, namens de Pontraad, geeft een update van de situatie. De pontraad is altijd in 

overleg met de gemeente en Blue Amigo over de voortgang van de problematiek. Echter, de pontraad 

is geen contractpartij, dus kan niet zelfstandig handelen. De pontraad beperkt zich tot signaleren, 

alsmede het doen van voorstellen voor verbetering en communicatie. Er wordt genoemd dat de 

gemeente zich bewust is van de problematiek betreffende de pont en ook veel aandacht aan het 

onderwerp geeft.  

• Op dit moment lijken de technisch operationele problemen onder controle. We hebben twee 

gereviseerde ponten. Storingen worden minder frequent en korter.  

• Blijft het feit dat er heel veel verkeer op de Kaag is en dat de pont daarin een bottleneck is. Er is een 

verzoek gedaan aan Blue Amigo om te komen met snellere betalingssystemen. Tevens is de 

suggestie gedaan om de betalingen vanaf de eilandkant te gaan doen. Er wordt gekeken of er 

mogelijkheden zijn om het aantal koeriers die het eiland op rijden te verlagen.  

• De voorzitter sluit de discussie af met een herinnering aan zowel de bewoners als de ondernemers 

dat we op een eiland wonen en dat er altijd momenten zullen zijn dat het verkeer bij de pont druk is 

en dat iedereen daar ook zelf mee aan de slag moet.  
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Nieuwe burgemeester Kaag & Braassem 

• Op 31 oktober 2021 is er afscheid genomen van Marina van der Velde als burgemeester. Ter 

gelegenheid van haar afscheid heeft de Dorpsraad een borrel georganiseerd waar de bewoners van 

de Kaag en de besturen van alle verenigingen en comités van de Kaag zijn uitgenodigd.  

• Op 12 mei jl. hebben we kennis gemaakt met de nieuwe burgemeester Astrid Heijstee.  

 

Brand Eijmershof 

• De voorzitter brengt in herinnering de brand bij Eijmershof op 20 februari jl. die ons allemaal zeer 

geraakt heeft en die grote impact heeft gehad (en nog steeds heeft) op de oud-bewoners van 

Eijmershof, de omwonenden, de Kaag zelf, de horeca etc.  

• De support van de bewoners van de Kaag en Buitenkaag was hartverwarmend en hiervoor is veel 

respect bij de media, de gemeente, hulpdiensten etc.  

• Er is ruim EUR 38.000 opgehaald voor gedupeerden middels de fundraising actie.  

• Er is een bouwkundig rapport opgemaakt na de brand. Dit rapport geeft in ieder geval aan dat er 

geen asbest in het pand is gevonden. Het rapport is opvraagbaar bij de gemeente.  

• De eigenaar van Eijmershof kiest voor totale sloop van het gebouw. Er is op 2 mei een sloopmelding 

gedaan, welke op 13 mei door de gemeente is goedgekeurd. De sloopwerkzaamheden starten eind 

mei en zullen 9 maanden in beslag nemen.  

• Het is nog onduidelijk of er horeca terugkomt in het pand.  

• De bouw van een nieuw pand loopt via een separate procedure. Deze is nog niet gestart maar als wij 

informatie krijgen, dan zal de Dorpsraad zich daar zeker in verdiepen en bewoners informeren.   

 

Transfer Teylingen 

De voorzitter refereert aan de aandacht op het eiland en in de pers na het initiatief van Reinder 

Sanders en Yvonne Loef om als dorp over te stappen van de gemeente Kaag en Braassem naar de 

gemeente Teylingen. Sanders en Loef presenteren de feiten die ten grondslag liggen aan hun 

initiatief. Er wordt ingegaan op het waarom van de actie en de reden waarom Kaag als dorp beter 

past bij de gemeente Teylingen. Genoemd worden geografische argumenten, de Kaag ligt dichter 

tegen Teylingen aan en Teylingen is al een watersportgemeente. Tenslotte wordt er geanticipeerd op 

mogelijke toekomstige samenwerking tussen de gemeenten Kaag en Braassem en Alphen. Bij een 

sterkere samenwerking tussen deze gemeenten kan het gebeuren dat de Kaag nog verder van het 

centrum van de besluitvorming komt te liggen, zowel fysiek als figuurlijk. De ledenvergadering 

discussieert over de voorstellen zoals gepresenteerd en er worden vragen gesteld. De voorzitter 

dankt Reinder Sanders en Yvonne Loef voor hun presentatie met genoeg stof voor verder nadenken.  

 

Zienswijzen bouwplannen Kaag 

• De Dorpsraad heeft zienswijzen ingediend op bouwplannen Irenelaan 3 (campingterrein) en 

Julianalaan 68 (Twee Wilgen). 

• Inzet is altijd vanuit het algemeen belang. Voornaamste aandachtspunten: ontbreken van een 

integrale visie op bouwen, verkeerssituatie op het eiland, het herbestemmen van bestemmingen voor 

recreatie en bouwhoogtes. 

 

Bouwen, wonen, recreatie en infrastructuur op de Kaag 

De voorzitter geeft een overzicht van de belangrijkste prioriteiten weer ten aanzien van de 

onderwerpen bouwen, wonen, recreatie en infrastructuur op de Kaag: 

1.  Hoe verhouden bouwplannen voor 36 woningen zich tot huidige infrastructuur; 

2.  Hoe kan het dat bouwhoogtes worden toegestaan van 10 tot 13 meter als de omgevingsvisie  

     aangeeft dat bouwwerken moeten passen in de karakteristiek van het dorp; 

3.  Hoe kan het dat ruimte voor recreatie wordt opgeofferd voor wonen; 

4.  Waarom wordt er geen ruimte gemaakt voor sociale woningbouw en woningen voor starters en  

     doorstromers; 

De voorzitter checkt bij de bewoners Kaag of zij de problematiek herkennen. Bewoners geven aan de 

problematiek te onderschrijven. De ledenvergadering discussieert over het onderwerp. De wethouder 

geeft een toelichting op de werkwijze van de gemeente Kaag en Braassem. Zij legt uit dat de 
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gemeente Kaag en Braassem een ‘regiegemeente’ is, wat betekent dat de gemeente initiatieven die 

van bewoners en ondernemers toetst op haalbaarheid en inpasbaarheid in de omgevingsvisie. Dit 

betekent dat de gemeente zelf geen concrete voorstellen doet voor ontwikkelingen, maar het 

initiatief vanuit de bewoners en bedrijven laat komen.  

 

Energiewerkgroep Kaag 

Jaap Drooglever presenteert de doelstellingen van de Werkgroep Duurzaam Kaag. Tevens wordt 

uitgelegd welke bewoners participeren in de Werkgroep. De Werkgroep heeft op 9 maart een 

informatieavond in Hotel Orion georganiseerd, waar gesproken is over duurzame energie. Er wordt 

uitgelegd dat de werkgroep in samenwerking met de gemeente energiecoaches zal opleiden en er 

wordt gevraagd of er bewoners zijn die interesse hebben. Binnenkort zal een flyer worden verspreid, 

met daarin besparingsmogelijkheden voor in het eigen huis. Op 17 juni as. zal de Mobiele bus 

Duurzaam Bouwloket een bezoek brengen aan de Kaag.     

 

Visie SPK Kaag 2030 

De voorzitter nodigt de heer Paul Verhaak, voorzitter SPK, uit voor een presentatie van de Visie SPK 

2030. Paul Verhaak stelt zich voor als nieuwe voorzitter van de SPK en meldt dat hij de heer Hans 

Doedijns heeft opgevolgd. De ondernemers hebben onlangs bij elkaar gezeten om met elkaar naar 

de toekomst te kijken en hebben daarbij het jaar 2030 als uitgangspunt genomen. De drie 

belangrijkste pijlers van de Visie 2030 zijn gericht op watersport, horeca en cultuur. De bewoners 

van Kaag en Buitenkaag worden uitgenodigd om mee te denken over de verdere invulling van de 

visie. De voorzitter bedankt Paul Verhaak voor zijn presentatie en complimenteert de SPK met hun 

vooruitziende blik naar de toekomst.   

  

Samenstelling bestuur 

De voorzitter meldt dat het bestuur van de Dorpsraad Jaap Drooglever voorstelt voor benoeming als 

bestuurslid in de Dorpsraad. Jaap Drooglever draait al sinds mei 2021 mee als aspirant bestuurslid 

en levert een waardevolle bijdrage aan de Dorpsraad. Hij heeft relevante kennis op het gebied van 

energie en energietransitie en is bekend met bestuurlijke en ambtelijke processen. De voorzitter 

geeft aan dat als er geen bezwaren zijn vanuit de vergadering, dat Jaap Drooglever dan zal worden 

benoemd als bestuurslid. De vergadering gaat bij acclamatie akkoord met de benoeming van Jaap 

Drooglever als bestuurslid van de Dorpsraad.  

 

6. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter informeert of er nog dringende vragen zijn onder de leden. Zoals aangekondigd aan 

het begin van de vergadering, zal er een verslag van de vergadering worden gemaakt, dat 

gepubliceerd zal worden in het Heen & Weer en op de website van de Dorpsraad.  

Benita Verhoef vraagt of er al informatie beschikbaar is over de aanstaande renovatie van de bruggen 

van de A44 over de Ringvaart: in verband hiermee zal er behoorlijke overlast kunnen ontstaan. Henny 

Looijestein antwoordt dat de Provincie bezig is met het voorbereiden van een 

voorlichtingsbijeenkomst, die in De Ontmoeting zal plaatsvinden. 

In antwoord op een vraag naar het beschikbaar maken van documenten met achtergrondinformatie 

over bepaalde onderwerpen, bevestigt de voorzitter dat deze documenten op de website van de 

Dorpsraad zullen worden geplaatst. 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en voor hun inbreng. Zij complimenteert de 

aanwezigen met het geduld tijdens deze lange vergadering. Afhankelijk van de ontwikkelingen 

rondom Covid-19 en de voortgang in de diverse dossiers zal in november van dit jaar nog een 

tweede ledenvergadering worden georganiseerd. 

 

7. Afsluiting 
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Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders 

Selectie uit de besluiten genomen door het college: 

Met Blue Amigo (voorheen ODV Maritiem B.V.) is met ingang van 1 januari 2019 een 

concessieovereenkomst ’Exploitatie Veerdienst Kaag’ gesloten voor tien jaar. Na twee jaar zou de 

exploitatiebijdrage vanuit de gemeente definitief worden vastgesteld voor de resterende 

exploitatieperiode (t/m 31 december 2028).  

In verband met COVID-19 is vorig jaar besloten dit na drie jaar vast te stellen. Op basis van de 

resultaten in de exploitatiejaren 2019-2021 wordt nu geadviseerd de definitieve exploitatiebijdrage 

vast te stellen op €200.917, 89. 

 

 
Brandweer Kaag 

Door: Axel Alblas 

Ook wij van brandweer Kaag zijn binnen de hele brandweer nationaal en internationaal even in beeld 

geweest. Zie magazine ‘Rood’ en ‘Brand en Brandweer’ die op elke kazerne wordt gelezen in ons land. 

Ook vanuit onze kant ons medeleven aan de nabestaanden voor het verlies van Pier van Brakel. Helaas 

deed onze inzet met gevaar voor ons zelf, geen kans tot redden.  

Elke brandweerkazerne heeft om de zoveel tijd een grote tot zeer grote brand. En gebeurt dus 

regelmatig binnen onze organisatie en hier oefenen we ook voor. Overigens is de laatste grote brand 

op de Kaag in 1963 bij restaurant Het Kompas geweest die volledig afbrandde. Normaal hebben we van 

kazerne Kaag 2 inzetten per maand en nu in 1 week 7 uitrukken, waarvan 1 persoon met letsel van de 

1e verdieping getild werd voor assistentie ambulance en natuurlijk de storm Eunice. Hierbij hebben we 
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ons best gedaan en hebben sommigen 2 weken met wonden en blaren gelopen. Namens ons het 

minste wat we konden doen en hebben daar een voldaan gevoel aan overgehouden. 

Onze beleving van de avond 

Als we storm Eunice net gehad hebben, houden wij de paraatheid scherp voor de Kaag voor de 

volgende storm in het weekend van 19 en 20 februari. 

Er zijn in de avond van 20 februari rond 21u door omstanders en bewoners pogingen gedaan om 112 

te bellen voor de melding van een brand bij Benjamin, die helaas bij de meldkamer door storm Franklin 

overbezet was voor de ‘echte’ belangrijke meldingen. Bij meerdere meldingen, die telefonisch bij 

Ruben Duchâteau kwamen en mij hierop attendeerde, heb ik via een direct nummer naar de meldkamer 

in Den Haag gebeld om de melding aan te maken. 

Vervolgens komen we op de kazerne en gaan we naar de Beatrixlaan 42 waarbij onze chauffeur even 

door het eerste gevaar heen moet. De rook is enorm en hierdoor moeten we door een muur van dikke 

rook. “Rij door” zegt de bevelvoerder want we kunnen hier niet vanaf de andere zijde aanrijden, dit is 

de enige optie. Gelukkig net voorbij het pand een goede positie zonder de rook, zodat we veilig uit 

kunnen stappen. Na de opdrachten te verdelen ga ik verkennen. Ik zie dat we in een laat stadium van 

een brand op de eerste verdieping aan zijn gekomen. Restaurant is donker en leeg (de melding had 

door de storm zeker 4 tot 5 minuten eerder bij de meldkamer binnen kunnen komen. Ook de wind 

zorgde voor een ‘wind driven’ vuurzee die snel uitbreidde. Waterwinning is op dat moment lastig en 

daarom laten we meer wagens aanrijden voor meer water en hulp bij evacuatie. We maken plaats voor 

de overige eenheden en verzorgen de opstelplaatsen. Bij het aankomen van de 2e brandweerwagen 

(Sassenheim) geef ik aan dat ik niet zeker weet of iedereen eruit is. Ik zet in op voorkoming van 

uitbreiding van de brand en de 2e wagen gaat naar binnen en gaat voor de voet appartementen 

controleren. Bij overleg met de politie zijn 3 mensen niet bereikbaar en proberen we deze te gaan 

zoeken tot dat niet meer verantwoord is. Helaas is er 1 bekend persoon vermist, die zou moeten 

wonen waar op dat moment de vlammenzee bovenuit komt, dus is de kans nihil. We concentreren ons 
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op de mensen die meer kans hebben, hoe emotioneel dat ook is. Helaas kan de ladderwagen niet 

boven het dak blussen vanwege de storm en zelfs niet eens een straal water 3 meter ver krijgen terwijl 

de veiligheidsalarmen in het voertuig herhaaldelijk afgaan.  

Vervolgens komt onze officier van dienst ter plaatse en leg ik hem de situatie uit. Ik heb hier in het 

verleden gewerkt en geef aan dat het plafond van de appartementen bestaan uit 5 cm riet, afgestuct 

tot plafonnetjes met daarboven houten balken en dakleer als dakconstructie. De brand zal zich met 

deze wind snel uitbreiden naar de omringende appartementen. Enige voordeel is wel dat er een 

betonnen vloer in zit en daar zal de brand niet doorheen gaan en kunnen we als brandcompartiment 

zien. Restaurant is leeg en laten we even voor wat het is. Vervolgens geeft de pompbediende aan dat 

we voldoende druk op de pomp hebben, dus kunnen we overschakelen naar het waterkanon om in de 

gang van het complex te proberen om een scheiding te creëren van de vlammenzee. Even zien we dat 

dit resultaat geeft en worden de vlammen minder. Als er bij de aanliggende appartementen ramen 

springen is het weer een vlammenzee. Niet te houden dus. Als ik dan ineens geen contact meer kan 

krijgen met de ploeg die binnen in het pand is schrik ik even. Er zal toch geen ongeluk geweest zijn? Ik 

loop naar de bevelvoerders en die geven aan dat alles goed is en merk dat mijn portofoon door de 

wind en regen in storing is gegaan. Gelukkig nog een reserve in de wagen. 

Op dit moment hebben we weer een overleg met alle eenheden en gaan we de lager liggende 

appartementen aan de waterkant binnentreden voor evt. aanwezigheid van mensen. Stel je voor dat die 

liggen te slapen en die niks merken vanwege die wind. Brandweer Sassenheim geeft aan boven 6 

appartementen te hebben doorzocht, maar door de rook en hitte echt niet meer verder kunnen. Hierbij 

geldt voor ons ‘eigen veiligheid eerst’. De officier brandweer geeft aan om een peloton te gaan 

alarmeren waarbij ik aangeef dat we daar simpelweg geen ruimte voor op het eiland hebben en we daar 

maatwerk voor moeten bedenken. Tenslotte met 4 wagens a 3000 liter per minuut per wagen, wat er 

nu staat is genoeg blussend vermogen en zal die storm het alleen maar aanwakkeren. Daarna heb ik 

wel aangegeven evt. op het vliegvuur te letten in verband met rietenkappen van woonhuizen. Dankzij 

goed speurwerk van de politie krijgen we door, dat de mensen die onbereikbaar waren elders op 

bezoek waren en zich niet in het appartementencomplex bevonden. 

Brandweer Lisserbroek heeft in het restaurant een controle gedaan en hierbij was geen doorslag te 

bekennen. Op dit moment zitten we in de afrondende fase en is het doel om uitbreiding te voorkomen. 

En even wat te drinken en elkaar in de ogen te kijken, hoe het met onze gesteldheid is. Op dat moment 

zorgen we voor aflossing en is eindelijk de wind ook wat gaan liggen.  

Mag gezegd worden, dat je in ons dorpje gelijk ziet hoe groot de saamhorigheid is door o.a. snel 

opvang tijdens de brand en erna voor de bewoners te regelen. Ook de financiële steun, het luisterend 

oor en alle hulp helpt bij het verwerkingsproces. Ook de gezamenlijke gesprekken hebben hierbij een 

mooie bijdrage geleverd. 

Bij de evaluaties is door de officier van dienst verteld dat hij deze inzet ziet als 1 van de top 5 

ingewikkelde incidenten van de laatste 25 jaar. Dit was door alle bev en ovd's de meest slechtste 

omstandigheid die je maar kan treffen. Zelfs de brandonderzoekers die al een hele tijd meegaan, 

zeiden "Dit moet een helse klus geweest zijn." Dit ook in verband met bereikbaarheid en 

locatie/weersomstandigheden en de communicatieapparatuur, die ook onder deze extreme 

omstandigheden haperde. Wel hebben wij (voor aflossing) onze creativiteit gebruikt om niet het pont te 

belasten en de bestaande zware brandweerwagens te laten staan en met kleine busjes het personeel 

aan te voeren en af te lossen. Dit gebeurt normaal niet in verband met kennis van de eigen voertuigen 

en de mogelijke storingen die ontstaan bij zware inzetten. Ook heb ik als ploegchef Kaag de conclusie 

getrokken dat als wij deze inzet anders hadden kunnen en willen doen, wij hetzelfde eindresultaat 

zouden hebben gehad. Wel hebben we de rieten kappen kunnen beveiligen door vliegvuur. Als ik 

terugkijk in het windkracht-verloop, bleek aan het begin van de inzet er windkracht 10 en regen te 

zijn. Voor Blue Amigo een goede prestatie om al het zware verkeer in korte tijd over te zetten in deze 

omstandigheden. Het pont van Van Lent is door de wind in deze omstandigheden niet te gebruiken. 

Mijn gevoel voor onze veiligheid bevestigt dit na deze inzet. Wat als het pont kapot is, wat als onze 

nieuwe voertuigen groter en zwaarder worden? Wij zijn met Blue Amigo en de gemeente in gesprek 

hierover voor de toekomst. 
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Vlaggen 

Door: Bernadette en Carolien 

Beste Buitenkagers, 

Het is ons opgevallen dat al geruime tijd de vlag van de gemeente Kaag en Braassem aan de 

vlaggenmast in Buitenkaag wappert. Hoe leuk zou het zijn om een eigen vlag van Buitenkaag te laten 

wapperen aan de vlaggenmast in Buitenkaag. Na enig overleg blijkt dat er nog geen eigen vlag 

Buitenkaag bestaat. Dat is natuurlijk heel erg jammer. 

Wij willen daarom een oproep doen voor het ontwerpen voor een vlag voor Buitenkaag. 

Wie wil er met ons meedenken en een ontwerp maken en kans maken op een heerlijke taart Misschien 

is het ook mogelijk om de naam van de ontwerper/ster te vermelden op de Buitenkaagse vlag. 

Hieronder hebben wij de vlaggen van beide gemeenten ‘Haarlemmermeer’ en ‘Kaag en Braasem’, 

alsook de dorpsvlag ‘Kaag’ bijgevoegd. 

:  

Vlag gemeente 

Haarlemmermeer 

 
Vlag gemeente Kaag en 

Braassem 

  
Vlag Kaag 

Wij ontvangen heel graag ontwerpen voor onze Buitenkaagse vlag die u kunt opsturen of afgeven op 

onderstaande adressen voor 1 juli 2022. 

Een beschrijving/uitleg zal zeker een toegevoegde waarde opleveren! 

We zien uit naar alle reacties en wensen de ontwerpers succes! 

Inleveren: 

Zweilandstraat 10 

2158 ME Buitenkaag 

E-mailadres: b.beekum@outlook.com 

of 

Lisserdijk 19 

2158 LT Buitenkaag 

E-mailadres: kok.van_rijn@quicknet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:b.beekum@outlook.com
mailto:kok.van_rijn@quicknet.nl
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Verslag Oranje Comité feestprogramma 2022 

Door o.a.: Annemieke van Dorsten 

Alle door ons geplande activiteiten zijn voorbij. Gelukkig was het weer een 

‘normaal’ jaar! We lopen alle onderdelen even door: 

Op 11 april startte de Facebook actie ‘zoek de eendjes’. Er zat één eendje op 

de Kaag en één op de Buitenkaag te wachten om gevonden te worden. Dit duurde een paar dagen en 

als eerste werd de eend op de Buitenkaag gevonden hoog in de boom bij het parkje (op de hoek bij 

Möllers) door Niek en Leen van der Voorn. Daarna was het een tijdje stil en werd er volop gezocht naar 

de andere eend. Na een tip via Facebook werd het ‘Kaag’ eendje toch gevonden door Polleke. Deze zat 

ook goed verstopt in een boom. Goed gezocht dame en heren!! 

Na 2 jaar was het dit jaar weer mogelijk om de traditionele fietstocht te organiseren. We hadden een 

mooie route uitgestippeld die voor een groot deel langs bloeiende bollenvelden voerde. Op maandag 

18 april, 2e paasdag, schreven 16 sportievelingen zich in en begonnen met een stralend zonnetje aan 

de hemel aan hun sportieve prestatie. In de route was ook de oude Herenweg te Voorhout opgenomen, 

alwaar wij op een mooie locatie de deelnemers konden verassen met een (of meer) drankje(s) én 

pannenkoeken, ter plaatse vakkundig bereid door onze ‘kok’ Jan Dingjan. 

De weg naar de locatie was aangegeven met speciaal voor de gelegenheid gemaakte oranje pijlen en 

was goed te vinden toen deze pijlen er inderdaad stonden. Maar de pijlen wekten ook de 

nieuwsgierigheid van de vele toeristen die de oude Herenweg passeerden, die daarom ook de weg naar 

het terras volgden. De toeloop was zo groot dat de zaak een beetje uit de hand dreigde te lopen. Toen 

we dachten dat iedereen binnen was, hebben we daarom de pijlen verwijderd. Helaas iets te vroeg met 

als gevolg dat een paar achterblijvers moeite hadden de uitspanning te vinden. Gelukkig waren we 

telefonisch bereikbaar en kwam alles goed. 

Op de rustlocatie werd het een gezellige boel en de deelnemers genoten van de pannenkoeken, de 

drankjes en de bloeiende tulpen om hen heen. Na de gezellige onderbreking werd de tocht vervolgd en 

iedereen kwam zonder incidenten, moe maar (hopelijk) voldaan, aan bij de finish bij ‘De Ontmoeting’. 

Al met al een geslaagd evenement onder ideale omstandigheden: prachtig weer, volop lente, lekker 

eten en gezelligheid. 

Donderdag 21 april stond de viswedstrijd gepland. Het was best druk met deelnemers, totaal 15 

hengels in het water. Totaal 40 vissen gevangen in dat ene uurtje! Best veel. De kleinste vis was 6 cm 

en de grootste maar liefst 26 cm. Deze werd door Sari gevangen en met de 6 vissen die zij totaal ving 

was de totale lengte (waar het om gaat in deze wedstrijd) 98,5 cm!! Zij zat duidelijk op de goede plek 

te vissen! Rosa was 2e geworden met totale lengte vissen van 69 cm en Kimberley 3e met 58 cm. 

Vrijdag 22 april spelletjesavond: Omdat het aantal klaverjassers de afgelopen jaren terug loopt, hebben 

we dit jaar besloten de traditionele klaverjasavond te laten vervallen en in plaats daarvan een avond te 

organiseren waarop uiteenlopende spelletjes gespeeld zouden kunnen worden. Zo kon men ‘Mens-

erger-je-nieten’, ganzenborden, monopolyen, sjoelen enz. Ook kon er natuurlijk geklaverjast worden, 

maar de doorgewinterde klaverjassers hadden dat niet goed begrepen en lieten het aanvankelijk 

afweten. Gelukkig konden er op de valreep een aantal mensen opgetrommeld worden om een aantal 

klaverjas koppels te vormen. Zo kwamen de klaverjassers gelukkig toch nog aan hun trekken en 

hadden een gezellige avond.  

De leden van het Oranje Comité hebben zich deze avond trouwens prima vermaakt met de diverse 

spelen      . 

Zaterdag 23 april Oranje Bridgedrive.  

De organisatie was in handen van Rob Enthoven (bedankt Rob!) en de uitslag van de bridgewedstrijd 

als volgt: 1e Corrie v.d. Heuvel met Ria de Rooij en 2e Sonja Beukers met Marga Stork. 

De leukst verklede bridger was Ria Duijser. 

’s Avonds was er bingo, dit keer live in de Ontmoeting. Een aardige opkomst, ook veel jong publiek. 
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Mensen waren allemaal op tijd en hadden er enorm veel zin in. Sander en Ramon hebben de ballen 

gedraaid en de avond aan elkaar gepraat. De sfeer was top van begin tot het einde en we hebben 

mooie prijzen kunnen uitdelen.  

Zondag 24 april was er een online bierproeverij van Dorpsbrouwerij Uzzewuzze.  

Veel mensen zaten gezellig bij elkaar. Mensen vonden de biertjes lekkerder dan vorig jaar. 

Voor volgend jaar willen we graag een live bierproeverij van deze firma op het grasveld in een tent met 

beamers, statafels, sfeerverlichting en hapjes.  

Maandag 25 april was de volleybalwedstrijd gepland. Eerst hebben 26 mensen gezellig met elkaar in de 

Ontmoeting gegeten en vervolgens gingen 7 teams de strijd met elkaar aan. Het werd een sportieve 

avond en de uiteindelijke winnaar was Team ‘De Uitslovers’ onder leiding van Henk Sloof.  

Woensdag 27 april, toen was het Koningsdag! Wat een mooie dag, zon, blauwe lucht, wel een beetje 

fris, maar .. heerlijk!  

Voordat de optocht op het eiland van start ging, was er gelegenheid voor de kinderen om zich te laten 

schminken en daarna lekker te knutselen. Sandra van Ruiten had de ontbijtruimte van haar B&B 

beschikbaar gesteld voor deze activiteiten. 

Rond 9 uur werden haar gasten opgeschrikt door de dames van de grime: Leontine en Rieke en de 

knutseljuffen Annemarie, Petra en Chantal die alle attributen klaar gingen zetten. Een half uur later 

stond alles op zijn plaats en kon het feest beginnen. Weldra meldden zich de eerste kinderen en 

Leontine en Rieke maakten mooie creaties op hun gezichten. De meeste kinderen waren erg blij met 

hun ‘make over’ en toonden vol trots de versiersels aan hun vader en moeder. Niet alleen kinderen 

maar ook enkele ouderen werden door de dames onder handen genomen en lieten zich versieren met 

vlaggetjes en oranje symbolen op hun gezicht. 

Ook het knutselen viel erg in de smaak. Onder leiding van Annemarie, Petra en Chantal konden de 

kinderen zich uitleven met het beschilderen en bestempelen van kussenslopen en het versieren van 

papieren kronen die dan later bij de optocht gedragen konden worden. Er werd serieus gewerkt en er 

werden mooie dingen gecreëerd. We ontdekten zo dat er in onze ( kunstenaars) dorpen veel creatief 

talent te vinden is. Dat belooft wat voor de toekomst! 

Voor de gasten van Sandra die wat later uit bed kwamen, was van een rustig ontbijt geen sprake meer. 

Maar zij genoten van de reuring en vonden het erg vermakelijk. Rond 11 uur was de grime en 

knutselparty voorbij en begaf het hele gezelschap zich naar hotel Orion waar de optocht, begeleid door 

de fanfare Drum en Showband ‘Dice Musica’83’ begon met zijn route over het eiland en door 

Buitenkaag. Dit werd afgesloten met een gezamenlijk zingen van het Wilhelmus. 

Al met al een gezellig gebeuren daar in de B&B van Sandra en wij willen haar uiteraard nog heel 

hartelijk bedanken voor het belangeloos beschikbaar stellen van de ruimte. 

Kleurplaten zijn er dit jaar niet veel ingeleverd en daarom bedachten we dat iedereen, die er één had 

ingeleverd, een leuk prijsje verdiend had.  

Verder was Koningsdag een volle en gezellige dag. Er werd lekker gespeeld op het Twister kleed, goed 

meegedaan met ‘slaap’zaklopen rondom het klimtoestel en het kussengevecht was een gewild 

onderdeel. Bovendien waren de loten voor het Rad van Fortuin iedere ronde in mum van tijd verkocht! 

Leuk!  

Nog even wat prijswinnaars vermelden van de overige activiteiten: 

Zaalvoetbaltoernooi 1e prijs voor Team Manchester United met Bouwe, Valentijn, Nora en Vince 

Ringrijden  Dames 1e Jaidy van Heeswijk 2e Angela Zwetsloot 

   Heren  1e Nick Noordbeek 2e Jeroen van Dorsten  

Eiergooien  16 meter door René en Monique Keereweer 

Boodschappenspel gewonnen door Wendy Kosterink (zat er 14 cent naast!) 

Wij, als organisatie, hebben een paar leuke weken gehad. De meeste activiteiten konden weer op een 

‘normale’ manier doorgaan. Heel erg fijn! Wij willen jullie allemaal bedanken voor jullie deelname aan 

de diverse activiteiten. Het was leuk om weer iets voor jullie te organiseren.  
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Ook een speciaal bedankje voor alle sponsoren! Personen en bedrijven, die geadverteerd hebben op de 

folder of die iets hebben gesponsord voor de bingo of het Rad van Fortuin. Juist leuk deze cadeaus van 

buurtgenoten voor buurtgenoten!! 

Als laatste willen wij alle vrijwilligers nog bedanken voor hun inzet. Zonder jullie redden wij het nl. niet. 

Fijn dat deze hulp er van jullie is, Koningsdag is immers een feestdag voor iedereen!!  

Groetjes van Annemarie, Erik, Petra, Ramon, Sander, Jan, Mieke, Jaap en Annemieke 

 

Duurzaam Bouwloket Kaag en Braassem 

 
Wil je weten hoe je energie kunt besparen, hoe je radatorfolie moet aanbrengen of hoe 

isolatiematerialen eruitzien? Kom dan naar de mobiele showroom van het Duurzaam Bouwloket.  

Dit is een trailer vol duurzame energietechnologie. Ontdek hoe een zonnepaneel er van dichtbij uitziet 

en laat je adviseren door de onafhankelijke energieadviseurs. Jij komt toch ook? 

 

Tennis Club Kaag 

Door Barbara Vermeer 

Foto’s van de competitie Tennis Club Kaag met de 

Feadship kleding.  Wij krijgen de leukste reactie s erop en voelen ons echt bijzonder.  
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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), onderdeel WIJC (Warmond) 

Als je nu begint met het verbeteren van je conditie en de voorbereiding op je ijsvaardigheden, ben je 

voorbereid als we het ijs weer opgaan. Het zomerprogramma start. Je kan al meedoen 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 .  

Warmondse skeelerbaan opent poorten voor iedereen tijdens SKATE4daagse [bron website WIJC] Van 

maandag 13 tot en met vrijdag 17 juni opent Skeelerbaan Teylingen in Warmond de poorten voor 

iedereen die mee wil doen aan de SKATE4daagse. De Warmondse IJs- en Skeelerclub (WIJC) wil hiermee 

zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid bieden veilig deel te nemen aan deze vierdaagse. De WIJC 

heeft sinds 2020 de beschikking over de Skeelerbaan Teylingen in Warmond, op het adres Veerpolder 

18. Op een veilig parcours, uiteraard zonder verkeer, kunnen zowel beginners als gevorderden 

meedoen. Of je een paar rondjes wilt rijden of kilometers wilt maken, voel je welkom. Voor de jeugd 

tot en met 12 jaar is de baan open van 18:15 tot 19:15 uur. Zij krijgen voor elke 5 rondjes een stempel 

op hun stempelkaart. Allen vanaf 12 jaar en ouder kunnen hun afstand zelf meten met de GoSkate app 

van de KNSB. Voor hen is de baan die dagen open van 19:30 tot 21:00 uur. Zelf geen skeelers, helm 

en/of bescherming? Alles kan kosteloos worden geleend van de WIJC. Doe mee of kom langs, ook als je 

meer informatie wilt over alle mogelijkheden die de WIJC biedt.  

Ledenbestand weer op mooi niveau  

Door de huis-aan-huis benadering van Jan Rodewijk en de papieren brieven en e-mails van de 

secretaris kregen we de contributiebijdragen van dubbeldorpelingen en buitenleden binnen, waarmee 

we naar Kaagse traditie weer een niet weg te cijferen, betalend ledenbestand hebben. Op datum 

schrijven van dit artikeltje hebben al 50 gezinnen en 20 individuele leden de contributie voor het 

seizoen 2021-22 op onze bankrekening gestort. Velen hebben spontaan ook het Covid gat overbrugd. 

Ook een donateur steunde ons. 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.  

Bij het laatste nummer van de 50ste jaargang, onze Heen en Weer een halve eeuw jong De Covid-19 

dreiging is gelukkig fors afgenomen maar het devies blijft, pas op jezelf, let op elkaar en blijf gezond. 

Dat staat genieten niet in de weg, maar doe dat verstandig. Beperkingen zijn niet meer van kracht, 

maar blijf attent op plotselinge verslechtering van je gezondheid. Graag wil ik van deze plek de 

redactie, de vrijwilligers en met name de familie van Gerven danken voor hun inzet in het afgelopen 

jaar. Mede namens de bestuursleden wens ik ze een hartelijk proficiat met het volmaken van de eerste 

vijftig jaar. Ons dubbeldorp mag zich gelukkig prijzen met een instituut als de Heen en Weer. Ik ga er 

van uit dat eenieder, net als ik, uitkijkt naar de eenenvijftigste jaargang. Succes daarmee, tot na het 

zomerreces, geniet van jullie welverdiende vakantie. 

 

  

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
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Nieuws uit De Stal 

Door: Ria Stolk, namens het stalteam, info@stalopdekaag.nl, www.stalopdekaag.nl 

 

Opening Kaagse kerk 

De afgelopen meimaand stond in het teken 

van de opening van de Kaagse kerk. Op 

zaterdag 14 mei, was iedereen die zin had, 

welkom om een kijkje te nemen in de kerk. 

Velen gaven daar gehoor aan en het werd een 

drukke, gezellige middag. Er was veel 

belangstelling voor de fotoreportage, waarin 

duidelijk werd wat er allemaal aan 

bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden. 

Hulde aan de bouwcommissie en de bouwers 

voor dit grote project.  

Het houtkwintet ‘BlaasVaak’ zorgde voor een 

extra tintje en de inwendige mens werd niet 

vergeten. Menigeen heeft nu kennis kunnen 

maken met deze prachtige kerk en wie weet 

ontmoeten wij u nog eens bij een receptie, trouwerij, of gewoon bij een vergadering, wat ook voor dat 

laatste is de kerk een unieke plek geworden. 

Zondag 22 mei was de officiële opening. Deze werd verricht door de commissaris van de koning: Jaap 

Smit. Hij feliciteerde de Protestantse Gemeente, maar ook de Stal, Bob, Adriaan en Kees met deze 

locatie uitbreiding. De Dutch Don’t Dance Division trakteerde de gasten op een paar prachtige 

voorstellingen. En ook deze middag werd de inwendige mens weer goed verzorgd door het Stalteam. 

Pinksterviering 

Als u dit Heen&Weer leest is de Pinksterviering in de Openlucht weer voorbij. Wij hopen dat u ook 

daarvan genoten hebt. Wij ervaren het als goed dat we op deze manier kunnen samenwerken en een 

plaats kunnen bieden aan de beide kerkgemeenschappen op Kaag en Buitenkaag. 

Praten over boeken is mensen ontmoeten 

Al heel wat jaren komen mensen in de Stal samen rond een boek. Hoeveel jaar, dat weet ik eigenlijk 

niet precies. Maar de stapel gelezen en besproken boeken neemt alsmaar toe. Zo lazen we op onze 

laatste bijeenkomst in mei het boek: ‘De kapperszoon’ van Gerbrand Bakker. De groep was door 

omstandigheden niet zo groot, maar het gesprek was zeer levendig. Onze volgende leesmiddag wordt 

gehouden op maandag 5 september. Van 14.00 uur tot 15.30 uur. Dan bespreken we het boek: 

‘Violetta’ van Isabelle Allende. Welkom! 

Voor nu wensen wij iedereen een mooie zomer en als u in de gelegenheid bent, wandel eens het 

Laarzenpad! Het polderlandschap is en blijft toch altijd heel bijzonder. 

 

 

  

 

Huisontruiming Bollenstreek 

Bedrijfsontruiming 

Spoedontruiming 

www.huisontruimingbollenstreek.nl 

info@huisontruimingbollenstreek.nl 

0612452127 

Buitenkaag 

 

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

Door: Glynis Breman 

‘Het China gevoel van Pearl S. Buck’ van Bettine Vriesekoop 

Dit boek is een reisbiografie naar de sporen van de schrijfster Pearl Buck in China en de VS. Pearl Buck 

werd rond 1900 door haar ouders op jonge leeftijd naar China gebracht en is daar opgegroeid tussen 

de gewone mensen. Haar vader was zendeling en bracht al zijn tijd door in de dorpen om het 

presbyteriaanse geloof te verspreiden.  

Pearl Buck sprak vloeiend Chinees en heeft meer dan 40 boeken geschreven. Zelf heb ik, 52 jaar 

geleden, voor mijn eindexamen Engels ‘The Good Earth’ gelezen. In dit boek toont zij veel respect voor 

de boeren en het plattelandsleven. Zij studeerde in Amerika maar ging toch weer terug naar haar 

geliefde China waar zij haar man leerde kennen en met wie zij een dochter kreeg. Zij had een enorme 

drive en zette zich in voor allerlei goede doelen zoals minderheidsgroepen in Amerika. 

Miss Buck heeft zich ook ingezet voor kinderen met fenylketonurie, in die tijd een onbekende ziekte, 

waar haar dochter aan leed. Tegenwoordig gemakkelijk op te sporen middels een hielprik en een 

speciaal dieet. 

Met dit boek krijg je niet alleen een inkijk in het leven en werk van miss Buck maar ook over de invloed 

van China op haar tijdens de boksersopstand, Mao’s grote Sprong Voorwaarts, WOII enz. 

Bettine Vriesekoop heeft Chinese talen en cultuur in Leiden gestudeerd en behoorde tot een van de top 

tafeltennisspeelsters. Zij schrijft artikelen voor tijdschriften en geeft lezingen over China. Zij heeft 5 

jaar onderzoek gedaan naar miss Buck en haar levensloop gevolgd. Het boek geeft ons een inkijk in de 

wereld van China maar schetst ook een beeld van een vrouw die een enorme werkster was, haar liefde 

voor China en haar mateloze persoonlijke leven. In 1938 kreeg miss Buck de Nobelprijs voor Literatuur. 

‘Hoe duur was de suiker’ van Cynthia McLeod 

Het verhaal speelt zich af tijdens de 18e eeuw in Suriname: een tijd van slavernij. In Suriname leefde 

een grote groep Joodse families. Het was de tweede groep kolonisten die zich vestigden in Suriname 

met de bedoeling er ook te blijven. Een gezegde in Suriname is ‘schud aan de stamboom van een 

Surinamer en er valt zeker een Jood uit’. Ook ik stam af van Portugese Sefardische Joden. Mijn moeder 

kwam uit Suriname waar haar vader opzichter was op de suikerplantage Mariënhave. 

In het boek beschrijft mevr. McLeod hoe het de slaven verging. Hoe de witte mensen met hen 

omgingen en waarom er op een gegeven moment slaven ontsnapten en de bossen introkken. 

Een gedicht dat mevr. McLeod citeert en die het hele koloniale gebeuren voor mij verwoordt, neem ik 

op in dit stukje. 

De koloniale tijd 

De suikermolens wentelden voor Europa 

in het stof van de plantages droogden 

uw tranen op donkere broeders uit Afrika 

en luider verkondigden de zwepen het heidendom 

van Christelijk Europa pijn en geduld en hoe 

heldhaftig naakt een zwarte huid kan zijn 

lichamen zonder bestemming waarop de rijken 

de trieste geschiedenis schreven van dit land 

zodat wij beseffen hoe duur de suiker wel kan wezen. 

De suiker kostte mensenlevens 

Iedereen offerde: de slaven en slavenmeesters; allemaal voor de suiker. 

‘Poubelle’ van Pieter Waterdrinker 

Ik wilde dit boek lezen omdat het o.a. over Oekraïne gaat, dat op het ogenblik zo in het nieuws is. 

Dit boek, in 2016 geschreven, gaat dan ook over de oorlog in Oekraïne, de Krimoorlog en eindigt met 

de MH17 ramp. Ook in dit boek kom je meer te weten over de Russische omgangsvormen en cultuur. 

Waterdrinker woonde in Sint-Petersburg en is getrouwd met een Russische. Ook zij zijn Rusland 

ontvlucht en wonen nu in Frankrijk.  
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Het boek gaat over de Maidanrevolutie in Kiev, waar door Brussel de opstandelingen de steun van 

Europa wordt beloofd. De manier waarop de gang van zaken in het Europarlement wordt beschreven 

bevestigen het beeld dat ik van Brussel had. Er wordt veel beloofd maar weinig gedaan en Europa doet 

er weinig aan. De rijken worden rijker en de armen armer en de Europarlementariërs hebben dikke 

salarissen en allerlei voordelen. 

Er valt behalve de bevestigende irritatie die je krijgt als je over Brussel leest ook wat te lachen. De 

hoofdpersoon Wessel Stols wil schrijver worden en hij bedenkt allerlei manieren om deze droom 

bewaarheid te doen worden. Dat is heel grappig om te lezen. Echter de hoofdpersoon is een 

onsympathiek, egoïstisch, opportunistisch, naar mannetje. Deze persoon wordt door Pieter 

Waterdrinker zo vreselijk goed neergezet. Je aversie groeit met het lezen van het boek. 

Kortom Pieter Waterdrinker blijft een van mijn favoriete Nederlandse schrijvers op dit moment. 

 

 Even de zorgen overboord met VaarKracht 

Door: Robert Rust, robert.rust@vaarkracht.nl 

Vaartocht over de Kagerplassen voor kankerpatiënten 

KAAG – Even de zorgen overboord. Met dat doel organiseert Stichting VaarKracht gratis vaartochten 

voor kankerpatiënten. Zaterdag 11 juni start een tocht vanuit en met medewerking van 

watersportvereniging (wsv) Kaagdorp over de Kagerplassen. Inschrijven is nog mogelijk. 

Stichting VaarKracht uit Huizen en wsv Kaagdorp zorgen voor circa tien motorschepen die op 11 juni 

rond 11.15 uur vertrekken voor een tocht over de meren Zweiland en Joppe. Voor de vaartocht kan 

individueel ingeschreven worden. De tocht is bedoeld voor kankerpatiënten en hun naasten. Met dank 

aan sponsoren worden de vaartochten gratis aangeboden, inclusief lunch, hapjes en drankjes. Voor 

meer informatie of aanmelding: www.vaarkracht.nl 

‘Even een moment geen 

kankerpatiënt’, dat is het motto van 

VaarKracht. Sinds negen jaar biedt 

deze stichting mensen met kanker de 

gelegenheid om kosteloos een dagje 

uit te waaien op het water, om voor 

even los te komen van de dagelijkse 

zorgen. Dat uitwaaien kan via een 

groepsvaartocht (vrije inschrijving). Na 

twee covid-jaren en bijna niet varen, 

verwachten we dit jaar weer zo’n 40 

GroepsVaartochten te kunnen 

organiseren. Ook zijn tochten op maat 

mogelijk. 

VaarKracht is opgericht door Robert 

Rust en Lieke Idsinga, die werd 

geconfronteerd met borstkanker. 

“Mensen met kanker gaan door een 

heel moeilijke tijd. Ze gaan van kuur naar kuur, en vaak ziet niemand aan ze hoe ziek ze zich voelen. 

Ze verliezen werk, vrienden en andere zekerheden. Voor fijne en plezierige belevenissen om deze 

periode te verlichten, is weinig aandacht. Daarom wilden we mensen met kanker en hun naasten zelf 

een steuntje in de rug te bieden.” 

Inmiddels zijn er bij VaarKracht 300 schippers die belangeloos voor de stichting varen. Daarnaast heeft 

VaarKracht nog 900 vrijwilligers, die meewerken als begeleider, verpleger, arts, fundraiser of lid van 

één van de twintig HavenTeams. In het vaarseizoen 2019 trakteerden ze meer dan 1500 mensen op 

een vaardag. 

 

 

http://www.vaarkracht.nl/
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Afscheid veerpontschipper 

Beste bewoners, drie jaar ben ik werkzaam geweest op het pontje bij de Kaag en ik heb deze tijd als 

zeer prettig ervaren. Ik ben begonnen als kaartverkoper en na het behalen van mijn vaarbewijs en vele 

uren oefenen onder begeleiding mocht ik vanaf januari zelfstandig varen. Tijdens de stormen van eind 

vorig jaar en begin dit jaar vond ik het een uitdaging om alle opvarenden veilig naar de overkant te 

brengen. Juist op deze dagen heb ik echt leren varen en werd ik baas over het schip. Een schip met een 

geschiedenis en een schip met al zijn nukken, die ons ook regelmatig in de steek liet. 

Maar de leuke momenten overheersen toch. De gesprekjes, de dolletjes en een vriendelijk woord 

maakten mijn werk tot leuk werk. Zo kreeg ik de ene keer een broodje paling, dan weer een 

stroopwafel of krentenbol en in de zomer kreeg ik regelmatig een ijsje. Een speciaal woord voor Corry 

van het Veerhuis die mij soms een heerlijke kom soep bracht. Ik ben niet zo'n soep liefhebber maar 

deze soep was goddelijk. 

Voor ons schippers is en was het altijd weer een uitdaging om bij problemen iedereen aan de overkant 

te krijgen. Ja, ook ik kreeg er regelmatig het 'heen en weer' van. 

Na drie jaar neem ik afscheid van het pont, aangezien mijn contract bij Blue Amigo niet verlengd is. Na 

drie jaar zou ik een vast contract moeten krijgen en mijn vermoeden is, dat Blue Amigo liever met 

flexwerkers werkt die werken met een tijdelijk contract. Dat is goedkoper en neemt minder risico’s met 

zich mee. Ze boden mij nog aan om na drie maanden weer op flex contractbasis in dienst te komen, 

maar daar heb ik niet voor gekozen. Ik ben geen jojo en eigenlijk wil ik mij niet verbinden met een 

bedrijf dat zo met mensen omgaat. Wel heb ik aangeboden om als ZZP/op freelancebasis in te vallen 

als de nood aan de man is bij ziekte of calamiteiten. 

De reden van mijn bericht is vooral om alle bewoners te bedanken voor de fijne tijd. Er waren wel eens 

wat dingen die schuurden, maar met de meeste bewoners kon ik het goed vinden. Dat bleek nog 

duidelijker toen ik de laatste weken al afscheid nam van een aantal mensen van het eiland. Ik voelde 

mij gewaardeerd en dankbaar voor alle complimenten en bedankjes.  

Voor de mensen die mij kennen en die ik geen gedag heb kunnen zeggen schrijf ik dit berichtje. Ook 

jullie bedankt en ik vind het wel zo netjes om even mijn afscheid aan te kondigen. 

 Wie weet zien we elkaar nog eens, maar voor nu zeg ik..... tot ziens. 

Peter Molenkamp (de man met de pet) 

 

Mijn eerste dorpsraadvergadering 

Door: Fokko Broersma 

Als inwoner van Buitenkaag, heb ik de eerste ALV mee mogen maken.  

Wat mij als eerste opviel, was de spanning tussen Kaag en Buitenkaag. Ik had reeds eerder vernomen 

dat deze spanning al jaren bestaat en dat er tot op heden nog niets veranderd is. Gaandeweg de 

vergadering werd het mij duidelijk dat de belangen van Kaag prevaleerden boven die van Buitenkaag. 

Het werd mij ook duidelijk, dat de 2 dorpen slechts 1 gemeenschappelijk belang hebben: de pontjes. 

Het bevreemdt mij dat er zo weinig, eigenlijk niets is waar wij gezamenlijk iets kunnen ondernemen. 

Discussies werden met boegeroep ontvangen en/of van tafel geveegd. Zelfs bij de zg. peiling over een 

eigen dorpsraad van Buitenkaag zei de voorzitter dat de uitslag 50/50 was, echter ik was van mening 

dat het duidelijk 70/30 was. Wat mij ook bevreemdde, was, dat een aspirant-bestuurslid benoemd 

werd tot bestuurslid zonder de leden te laten stemmen. Een protest werd van tafel geveegd. Hoezo? 

Dat druist in tegen de statuten van de vereniging. Daar zijn leden voor, echter, er was blijkbaar geen 

ledenlijst, alhoewel de voorzitter verklaarde dat die er wel is. 

Is die er nu wel of niet? Net als de notulen, waar ik om gevraagd heb (tot 3 x toe) deze op de agenda te 

plaatsen. Eerst waren er geen notulen van de vorige AVL, toen eens wel, echter niet geplaatst op de 

agenda. Dat is niet besturen, echter zelf beslissen als bestuur. 

Jammer, maar ik hoop toch echt dat er in de toekomst meer gehoord wordt. Er wordt wel geluisterd, 

echter men hoort niet wat er gezegd wordt, teneinde naar een win-win situatie toe te werken. 
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Kaagfit 

Door: Marleen Bakker 

 

In het Heen&Weer van mei hebben we geschreven dat er in juni, juli en augustus geen activiteiten zijn, 

maar na stemming is besloten dat we in ieder geval in juni nog doorgaan met het 2-gangen-diner op 

de laatste vrijdag van de maand. Op vrijdag 24 juni bent u daarom van harte welkom om aan te 

schuiven in Hotel Orion. De kosten voor het 2-gangen-diner zijn € 12,50, exclusief drankjes. De 

ontvangst is vanaf 17.30u en we gaan om 18.00u aan tafel. Op de vaste deelnemers word gerekend. 

Ook aanschuiven? Opgeven kan bij Joke van Stam, tel. 544318 of 06-30006588 

 

De reddende Brandweer 

Door: Tineke Ferwerda 

Het rook naar gas in de hal. Dacht ik. Bellen met Liander dus. Ik kreeg heel duidelijke instructies: 

deuren en ramen openzetten, niks meer aan doen van gas of elektra en het huis uit… En de brandweer 

werd ook gewaarschuwd. Ik spartelde nog wat tegen, maar nee, dat was het protocol. Dus gedroeg ik 

me als keurige dankbare burger en bedankte de meneer van Liander. 

Er bleef niets anders over dan rustig in mijn auto af te wachten op de dingen die zouden gebeuren. 

Toevallig was ik alleen thuis, ons hondje was met de baas mee. 

Toen hoorde ik een loeiende sirene: daar kwam de grootste brandweerauto die ik ooit gezien heb mijn 

straatje in. Dappere mannen die gasmaskers aandeden en de verdachte woning binnen stapten, met 

zuurstoflessen op hun rug, moedig en geheel voorbereid op alle gevaren die bestaan. Heel snel kwam 

ook nog de auto van de Officier van Dienst eraan, ja, het staat op de auto. Mensen kwamen kijken, ik 

heb ze gerust kunnen stellen door te zeggen dat het om een oefening ging. En toen kwam ook nog een 

politieauto met twee agenten.  

De mannen van de brandweer inspecteerden alles zeer nauwkeurig en vonden niks. Daarna was het 

wachten op Liander, die had nog nauwkeurige apparatuur. De brandweer moest op Liander wachten, 

ook protocol.  Ondertussen sprak ik mijn verontschuldigingen uit, vreselijk dat ik de aanstichter was 

van dit alles. Maar de heren zeiden dat ik het goed had gedaan, beter voorkomen dan een explosie.  Ik 

maakte ze nog complimenten voor de zorgvuldigheid van de brandweer toen hier de grote brand was 

op het eiland en brandweerlieden door de straten liepen om te controleren of vliegvuur zich had 

verspreid. Toen kwam de auto van Liander eraan. Mijn inmiddels gealarmeerde echtgenoot had de auto 

van Liander al gezien op de A44 en was er maar achteraan gereden. Ook meneer Liander vond na 

zorgvuldige controle geen gas en gaf andere mogelijkheden aan voor de vermeende gaslucht. We 

mochten beiden ruiken hoe het echte gas dan wel rook. Nou, het leek er toch wel een beetje op. Sorry, 

excuses dat ik me vergist heb. Het spijt me dat deze hele batterij voor mij is uitgerukt. Nee, sprak 

meneer Liander, ik had er echt goed aan gedaan om te bellen, beter voorkomen dan… 

Na nogmaals mijn verontschuldigingen en grote dank vertrokken brandweer en Liander en ploften we 

enigszins uitgepunt van alle commotie in onze stoelen. We leven toch maar in een goed land, waar 

mensen, een groot deel is vrijwilliger, op hun vrije zaterdagmiddag uitrukken om mijn huis te 

controleren. En als je dan denkt aan wat er verder op in de wereld gebeurt, wat ben ik dankbaar voor 

zo’n adequate aanpak en de vriendelijkheid van deze mensen! Trouwens, er zijn nog vacatures. Helaas, 

wij zijn te oud en te stram. 

Nu nog achterhalen waar de rare lucht vandaan komt… 
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Uit het nieuws 

Proef op de pont: alleen afrekenen bij het verlaten van Kaageiland 

Bron: Leidsch Dagblad, Paul van der Kooij, 11 mei 2022 

Op de autopont tussen Kaageiland en Buitenkaag start binnenkort een proef waarbij alleen wordt 

afgerekend wanneer mensen van het eiland afgaan. 

Dat melden burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem in een brief aan de gemeenteraad. 

,,We hebben goede hoop dat dit een positief effect zal hebben op de doorstroming en geen of 

marginale invloed op de opbrengsten’’, schrijven ze daarbij. 

,,De wachttijden bij de pont kunnen op zomerse dagen behoorlijk oplopen, dat zal u niet zijn ontgaan. 

Er gaat veel tijd verloren door het verrichten van betalingshandelingen op de schepen. Daar valt nog 

tijdwinst te behalen.’’ 

Met Blue Amigo, het bedrijf dat het veer exploiteert, heeft de gemeente de mogelijkheden onderzocht 

van een betaalsysteem dat ’enigszins vergelijkbaar is met dat van een parkeergarage’. Dus inclusief 

betaalautomaat en kentekenherkenning. 

Het leerde dat de abonnementskosten op een dergelijk systeem hoog zijn en zwaar zouden drukken op 

de exploitatie. Blue Amigo, dat ook andere zaken exploiteert, gaat nog onderzoeken of die 

abonnementskosten te drukken zijn door het systeem breder in te voeren. Maar volgens B en W biedt 

het op korte termijn geen oplossing voor veerdienst Kaag. De proef waarbij alleen 

betalingsverrichtingen worden gedaan aan de eilandzijde zou dat wel kunnen bieden. 

Financieel beter 

Verder benadrukken B en W dat het financieel beter gaat met de pont dan werd verwacht toen Blue 

Amigo bij de jaarwisseling van 2018/2019 de exploitatie overnam. Werd er toen van uitgegaan dat 

jaarlijks 284.328,30 euro moet worden bijgepast, inmiddels is de definitieve exploitatiebijdrage 

vastgesteld op 200.917,89 euro. Het verschil zou hem vooral in de losse kaartverkoop zitten. Omdat 

Van Lent Shipyard en de gemeente Haarlemmermeer jaarlijks zo’n 60.000 euro bijdragen aan de 

exploitatie, zouden de netto kosten voor Kaag en Braassem uitkomen op zo’n 140.000 euro per jaar. 

Verder spreken de gemeentebestuurders in de brief de verwachting uit dat het ’regelmatig uitvallen 

van het veer tot het verleden behoort’. Immers, beide ponten zijn gerenoveerd en in bedrijf en er wordt 

gevaren met een ’vast team van ervaren schippers’. 

Namens de dorpsraad Kaag-Buitenkaag meldt Renée Smit blij te zijn met het experiment: ,,Ik hoop 

tenminste dat het doorgaat, ik heb er verder nog niks van gezien. Wat ook hoop geeft, is dat we geen 

gedoetjes met de pont hebben gehad sinds 4 april, toen het laatste overleg was van de Pontraad.’’ In 

die raad bespreken dorpsraad, Van Lent, ondernemers, Blue Amigo en de gemeente zaken die rond de 

pont spelen. 

 

Schippertjes 

  

 

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

• Heeft u een gevonden of verloren voorwerp? 

• Wilt u een oproep plaatsen? 

• Heeft u een familiebericht? 

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

Voorwaarden:  

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

Schippertje aanleveren via heenenweerkaag@hotmail.com. 

Vermeld bij uw Schippertje altijd uw naam, adres en telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres. 
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Bewoners Buitenkaag leggen bom onder 'oneerlijke' dorpsraad: "Tijd om uit 

elkaar te gaan" 

Bron: NH Nieuws, Niels van Steijn, 19 mei 2022 

Een delegatie van bewoners uit Buitenkaag heeft gisteravond tijdens een vergadering van de dorpsraad 

Kaag-Buitenkaag gepleit voor het opsplitsen van de raad. Volgens hen worden de belangen van de 

inwoners van Buitenkaag niet behartigd en wordt er niet naar de statuten gehandeld. 

De dorpen liggen in verschillende provincies, maar hebben dus één raad. "Ons voorstel is een 

dorpsraad Buitenkaag die de belangen behartigt van het dorp", zegt Menno Hegeman, inwoner van 

Buitenkaag. "Juist wanneer deze niet in lijn zijn met de belangen op Kaageiland. Er moet vrij en open 

gesproken kunnen worden."  

Uit een eerder uitgevoerde enquête onder Buitenkagers blijkt dat zij graag een eigen dorpsraad willen. 

Benita Verhoef, een van de initiatiefnemers van deze rondvraag, vertelt dat ongeveer 80 van de 131 

ondervraagden heeft aangegeven een dorpsraad te willen.  

Ringvaart als gemeente- en provinciegrens 

Buitenkaag ligt in het meest zuidelijke puntje van Haarlemmermeer en grenst daarmee aan het eiland 

'Kaag' in de gemeente Kaag en Braassem. Maar ondanks dat de twee dorpen in verschillende 

gemeenten en dus zelfs provincies liggen, bestaat er al vijftig jaar een gezamenlijke dorpsraad. 

De wijze waarop die dorpsraad handelt, zorgt voor onvrede bij inwoners uit Buitenkaag. Volgens hen 

richt die zich namelijk vooral op de belangen van de inwoners en ondernemers op het eiland. Met 

name scheepswerf Royal van Lent zorgt voor de nodige problemen in Buitenkaag.  

Begin 2021 uitten bewoners van Buitenkaag nog hun frustraties over de parkeerproblematiek in het 

dorp. Werknemers van de scheepswerf parkeerden hun auto's in het dorp om vanaf daar met de pont 

gratis over te varen.  

Daarnaast staan er regelmatig lange files van auto's die wél met de pont naar het eiland willen. "Dit 

zorgt voor gevaarlijke situaties", aldus Hegeman. Daarnaast gooien bewoners van het eiland hun afval 

weg in Buitenkaag en willen zij een pakketpunt bouwen in Buitenkaag.  

Oplossing voor het parkeerprobleem 

Voor het parkeerprobleem is het college van B&W van de gemeente Haarlemmermeer bezig met de 

uitbreiding van het al bestaande parkeerterrein, bedoeld voor de werknemers van Van Lent. In een 

voorstel aan de raad schreef het college eind maart dat zij het parkeerterrein willen vergroten met 220 

parkeerplaatsen. Daarnaast moet er een aparte toegangsweg komen die verkeersdrukte in Buitenkaag 

voorkomt en moet de huidige weg naar het terrein afgesloten worden.  

Ondanks een oplossing voor het parkeerprobleem, lopen de gemoederen steeds hoger op en is het 

volgens Benita en Menno tijd om te scheiden: "Net als in een huwelijk is soms beter om uit elkaar te 

gaan, na vijftig jaar tijd lijkt dit het juiste moment. We zullen elkaar in de toekomst vinden waar dat 

zou moeten", aldus Benita.  

Bestuur staat open voor opsplitsing 

Renée Smit, voorzitter van de dorpsraad Kaag-Buitenkaag, bevestigt dat de groep Buitenkagers het 

voorstel gisteravond heeft gedaan. "Het was een goed verhaal en er is van alles voor te zeggen om bij 

elkaar te blijven en er zijn argumenten om wel uit elkaar te gaan. Als bestuur zeggen wij: de 

leefomgeving van Kaag en Buitenkaag hoort bij elkaar. Wij proberen tijdens bijeenkomsten dan ook 

beide dorpen evenveel aandacht te geven." 

Renée laat weten dat het bestuur open staat voor het opsplitsen van de dorpsraad. "We hebben dan 

ook gevraagd om een concreet voorstel en er zou een representatief onderzoek moeten komen naar 

wat de Buitenkagers willen. We hebben het dus weer bij de groep Buitenkagers teruggelegd, zij kunnen 

aan de slag met een plan", besluit ze.  

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/278544/buitenkaag-hekelt-parkeerbeleid-we-zijn-een-parkeerterrein-met-woningen
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Familieberichten 
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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)




