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Evenementenkalender 

Wat Waar Wanneer 

Open momumentendag 2022  10 + 11 september 

Burenmiddag Royal van Lent Shipyard 10 september 15-17.00 uur 

Voorstelling De klosdochter Noordhoek 18 

Roelofarendsveen 

14 september, 20:00 uur 

Schippertjesdag ’t Kompas, Kaag 16 september 

Voor Kaagfit, SCCK, ‘De Stal’, ‘WIJ”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” 

Welkom bij het eerste nummer van de 51e jaargang. Met alle vrijwilligers staan wij weer vol goede 

moed voor u klaar om u maandelijks te informeren over alles wat reilt en zeilt in Kaag en Buitenkaag. 

Voortaan moeten wij het doen zonder onze trouwe Hennie Honcoop. Zij en Maup verhuizen naar 

Nieuw-Vennep en daarmee komt een einde aan haar jarenlange inzet voor het Heen & Weer. Daarnaast 

was zij ook zeer betrokken bij de Ontmoeting en tal van andere activiteiten. Hennie was er altijd als 

eerste wanneer het Heen & Weer moest worden vergaard en bracht in haar wijk ook de Heen & Weers 

rond. Gelukkig hebben wij een trouw team van vergaarders en bezorgers, maar nieuwe vrijwilligers zijn 

beslist welkom! Aanmelden kan via heenenweerkaag@hotmail.com. 

Maar niet alleen de vrijwilligers zijn nodig bij het maken van het Heen & Weer, ook alle mensen uit 

Buitenkaag en Kaag die ons voorzien van kopij zijn onmisbaar. Datzelfde geldt voor onze 

adverteerders. Hoewel wij met letterlijk ‘liefdewerk, nieuw papier’ elke maand het blad maken, zijn er 

nog steeds de kosten van papier, kaften, nietjes, onderhoud van de drukpers, etc. Gelukkig kunnen wij 

dankzij onze adverteerders kostendekkend blijven, want voor subsidies komen wij niet in aanmerking. 

Dus als u weer eens voor een nieuwe aanschaf staat, of het nu gaat om een boek, een ander kapsel, 

een lekker etentje, een huurboot, bloemen, een schoonheidsbehandeling, design, steigerwerk, 

computeradvies, drukwerk, zeilles, Kaagse zuivel, schilder- en loodgieterswerk, etenswaren en nog 

veel meer – denk dan ook eens aan aan de lokale middenstand. Zonder uitzondering bedrijven waar 

service en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarbij is het leuk om te vertellen dat Boekhandel 

Veenerick uit Roelofarendsveen zeer recent is uitgeroepen tot de op één na beste boekhandel van 

Nederland!  

Tot slot willen wij not even stilstaan bij twee actieve dorpsgenoten die wij deze zomer verloren: Ton 

van Kulk en Joke van Stam-Biemond. Wij wensen hun familie veel sterkte. 

Voor nu: veel leesplezier en een mooie septembermaand.  

about:blank#_Toc112932629
mailto:heenenweerkaag@hotmail.com
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Van de dorpsraad – september 2022 

E: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 

W: www.kaag-buitenkaag.nl 

Facebook: www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0 

Door: Renée Smit 

Beste dorpsgenoten van Buitenkaag en Kaag,  

De Zomer van 2022 zal de boeken ingaan als een van de beste zomers van de afgelopen jaren. En na 

de zomer komt er dan gelukkig weer een editie van de Heen en Weer op de mat. De vakanties zijn 

voorbij en activiteiten en werkzaamheden worden weer opgestart. Wij hopen dat u allen uitgerust bent 

en weer zin hebt in om dingen te ondernemen. Zie hieronder voor meer informatie over aankomende 

evenementen en een update van de Pontraad.  

Burendag Royal van Lent 

Zaterdag 10 september a.s. van 15:00-17:00 uur wordt een Royal Van Lent Shipyard burenmiddag 

georganiseerd en de Directie is zeer verheugd om de bewoners van Kaag Eiland en Buitenkaag hiervoor 

uit te nodigen. Er worden op verschillende tijden rondleidingen gegeven langs de jachten en 

afdelingen. Echter het is tijdens deze middag niet toegestaan om aan boord te gaan van de jachten. De 

rondleiding duurt ongeveer 30 minuten en na afloop wordt een drankje met wat lekkers geserveerd. 

Zie voor meer informatie de burendag de uitnodiging van Royal Van Lent in deze Heen en Weer. Naast 

de link kunt u zich ook aanmelden door de QR-code te scannen met uw telefoon. 

Schippertjesdag 2022 

Op vrijdag 16 september as. wordt voor de 72e keer Schippertjesdag georganiseerd. Bewoners van de 

Kaag en Buitenkaag maar ook vrienden worden uitgenodigd om mee te doen. Aanmelden kan op 

Schippertjesdag@gmail.com. Zie voor meer informatie in deze Heen en Weer. 

 

Van de Pontraad – September 2022 

Beste dorpsbewoners van Kaag en Buitenkaag, 

Op maandag 8 augustus jl. is Blue Amigo gestart met een pilot waarbij het afrekenen voor de pont 

vanaf het eiland gebeurt. Deze pilot zou aanvankelijk voor 2 weken zijn maar is verlengd tot 

september. Een uitgebreide evaluatie van deze pilot is gepland. Als u specifieke feedback heeft voor 

deze evaluatie, dan ontvangen wij die graag per email: pontraad@kaag-buitenkaag.nl. 

Afscheid Jaap Homan 

Op maandag 29 augustus jl. hebben wij 

afscheid genomen Jaap Homan. Jaap is 

tientallen jaren een vast aanspreekpunt op 

de pont geweest en een zeer bekwame 

veerman. Jaap heeft altijd klaar gestaan 

voor de bewoners van de Kaag en de 

Buitenkaag en was een zeer betrouwbare 

en collegiale medewerker van eerst 

Hoogenboom en later Blue Amigo. Wij zijn 

er zeker van dat alle bewoners Jaap zeer 

gaan missen als veerman op de pont. 

Beste Jaap, namens alle bewoners van de 

Kaag en Buitenkaag, heel erg bedankt voor 

al je werkzaamheden op de pont.  

 

 

 

Secretariaat:  

Nick Surber 

Huigsloterdijk 359  

 

about:blank
http://www.kaag-buitenkaag.nl/
http://www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0
mailto:pontraad@kaag-buitenkaag.nl
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Continuïteit pont 

Na het afscheid van Jaap Homan heeft ons het bericht bereikt dat wederom 2 schippers hun ontslag 

hebben aangeboden bij Blue Amigo. Zonder ons te willen en te kunnen bemoeien met de interne 

bedrijfsaangelegenheden binnen Blue Amigo, kunnen we stellen dat dit grote gevolgen heeft voor de 

continuïteit van de dienstverlening. De Pontraad heeft haar grote bezorgdheid geuit ten aanzien van de 

continuïteit van de veerdienst tussen Kaag en Buitenkaag bij de Gemeente Kaag en Braassem. Tevens 

hebben wij de gemeente, als contracthouder, gevraagd om haar verantwoordelijkheid te nemen en 

maatregelen te treffen. Wij wachten op een reactie van de gemeente om alvorens verdere actie uit te 

zetten.  

 

 

Energiewerkgroep Kaag 

Door: Hans Doedijns 

Inmiddels zijn acht Kagers vol energie en enthousiasme de opleiding tot energiecoach gestart, die 21 

september met een praktijkbijeenkomst wordt afgerond. Daarna helpen wij u graag met vragen over 

isolatie van uw huis. In september laten we weer van ons horen. 

U kunt ons nu al bereiken op Duurzaam@kaag-buitenkaag.nl 

 

SPK 2023 nieuws 

Door: Paul Verhaak 

Op 29/8 is er bij Tante Kee een vrijwilligersavond georganiseerd. De opkomst was aanzienlijk. Samen 

met de vrijwilligers wil het SPK het programma 2023 gaan bouwen.  

Vanuit de visie van Kaag en Braassem hebben de leden van het SPK in april een visie 2030 opgesteld. Er 

zijn 3 hoofdactiviteiten vastgesteld, namelijk Watersport, Horeca en Cultuur met het thema: Kaag een 

bruisend eiland! 

SPK wil deze visie nu samen met de vrijwilligers verder invulling gaan geven. 

Er zijn tijdens de bijeenkomst op 29/8 verschillende werkgroepen gevormd en de leden van deze 

werkgroepen zullen de komende weken voor verdere invulling van het 2023 programma gaan zorgen.  

De volgende werkgroepen zijn samengesteld: cultuur, horeca, watersport, logistiek, PR en Promo.  

De verschillende werkgroepen gaan de nieuwe activiteiten definiëren en verder stapsgewijs invullen.  

Wij zijn als SPK ervan overtuigd dat we ons eiland Kaag nu na corona, het sluiten van ‘De Twee Wilgen’ 

en het verloren gaan van ‘Benjamin’ met groot terras (waarbij ook 30 mensen hun huis verloren en een 

slachtoffer viel te betreuren) gezamenlijk terug op de kaart moeten gaan zetten. Kaag een bruisend 

eiland! 

Onder ‘t genot van een drankje en een heerlijke BBQ werden de eerste lijnen zichtbaar van het 

programma 2023. 

Wij verwachten dat we tijdens de ALV in november interessant nieuws kunnen gaan brengen. Via Heen 

en Weer houden we u natuurlijk op de hoogte. 

  

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.  

about:blank
about:blank
about:blank
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Kaagfit 

Door: Marleen Bakker 

 

Jaarlijkse uitje:  

Op donderdag 29 september organiseert KaagFit het jaarlijkse uitje. We gaan deze keer naar de 

Historische Tuin in Aalsmeer. U wordt verwacht tussen 09.00 uur en 09.30 uur in de Ontmoeting. U 

wordt onthaald met een kopje koffie en iets lekkers. Om 10.00 uur vertrekken we met eigen auto’s 

richting Aalsmeer. Om 10.30 uur worden we opgewacht door een gids die ons zal rondleiden over de 

tuin. Om 12.00 uur kunt u aanschuiven voor een lunch. 

De kosten voor u zijn de entreekosten voor de tuin € 5,50 p.p. en wanneer u een Museumjaarkaart 

heeft is de toegang gratis. De kosten van drankjes zijn voor eigen rekening. De overige kosten zijn 

voor rekening van KaagFit. 

Opgeven voor deelname zo spoedig mogelijk bij Rob.Enthoven@kpnmail.nl of 0252 544692 

Vol = vol en wie het eerst komt het eerst maalt! 

Rondvaart:  

Op dinsdag 9 augustus heeft Adriaan ons met de prachtige notarisboot van De Stal op de Kaag 

rondgevaren over de plassen. Het was een heerlijke dag en ook de inwendige mens werd goed 

verzorgd. Hartelijk dank hiervoor, we hebben genoten! 

Spelletjes middag:  

Op maandag 26 september organiseren we van 14.00-17.00u een spelletjes middag. Er kan worden 

gebridged, klaverjas, sjoelen, biljarten, bordspellen enz. Maar gewoon gezellig langskomen voor een 

praatje kan ook. Bij voldoende belangstelling willen we dit wekelijks gaan organiseren nu de 

klaverjasclub opgehouden heeft te bestaan en ook de bridgeclub op wankelen staat! Aanmelden hoeft 

niet. U kunt gewoon binnenlopen. 

Digi-Club in de Kaag 

Dit gaat bij voldoende deelnemers ook weer van start. De digitale wereld is best ingewikkeld. Annette 

Troost is bereid ons les te geven in digitale vaardigheden. Er komen verschillende onderwerpen van de 

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

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

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

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

digitale snelweg een stuk eenvoudiger om te bewandelen. 

Heeft u interesse? Schrijf je dan in. 10 weken lang komen we op een woensdag- of vrijdagochtend met 

4 á 5 personen bij elkaar in de Ontmoeting om al die digitale mogelijkheden te bestuderen. We zijn 

dan zo’n 2 uur intensief en vooral ook gezellig bezig. De kosten zijn slechts €10 per les. Een mailtje of 

een belletje naar Rob Enthoven en u komt op de lijst. U bent van harte welkom. Bij voldoende interesse 

starten we nog deze maand. 

Bridge:  

Op zaterdag 24 september gaan we weer bridgen zoals u van ons gewend bent. Aanvang 13.00 uur in 

de Ontmoeting. Aanmelden kan via Rob.Enthoven@kpnmail.nl of 0252-544692. 

Open tafel:  

Of de open tafel deze maand door kan gaan is nog niet bekend. Hans is inmiddels geopereerd aan zijn 

heup en alles gaat voorspoedig, maar we zullen via de app communiceren wanneer we weer een diner 

gaan verzorgen. 

De activiteiten op een rijtje:  

• 24 september bridgedrive in de Ontmoeting aanvang 13.00uur 

• 26 september spelletjes middag in de Ontmoeting aanvang 14.00u  

• 29 september uitstapje naar Aalsmeer verzamelen om 09.00u in de Ontmoeting  

Voor alle activiteiten kunt u zich aanmelden bij Rob.Enthoven@kpnmail.nl of 0252-544692, ook voor 

de Digi club. 
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Uitgaansdag voor de senioren van Abbenes, Kaag en Buitenkaag 

Door: Leny Versteeg, mede namens Cees 

Na twee jaar coronaperiode kon er weer een uitgaansdag georganiseerd worden.  

Zoals gebruikelijk gingen de mensen van de organisatie de huizen langs om een bijdrage hiervoor te 

vragen. Ook wij dragen al jaren een bescheiden steentje bij. Maar dit jaar zijn wij overgehaald om ook 

zelf eens mee te gaan, Cees heeft immers de leeftijd en partners mogen dan ook mee. Heel eerlijk 

gezegd had ik er nog wat moeite mee, ik ben 63 jaar en voelde me eigenlijk nog veel te jong. Toch kan 

ik oprecht zeggen dat het me ontzettend is meegevallen. Wat wás het een leuke dag! 

Op 7 juni, ca 9.15 uur mochten we aan boord van de ‘Koningin Juliana’ en zocht iedereen een plekje. 

Henk de Ruiter verwelkomde iedereen, met name pastoor Van Lent en de predikanten van Kaag, ds. 

Padmos en Abbenes, ds. Bakhuis. Hij vertelde ook dat er veel mensen voor het eerst meegingen, maar 

dat er in de afgelopen twee jaar ook een flink aantal mensen waren overleden. Ter nagedachtenis 

hielden we een ogenblik stilte. Ook werden de sponsoren genoemd, want ondanks een (kleine) bijdrage 

die men zelf betaalt voor de dag, is het heel fijn dat er door veel (plaatselijke) bedrijven geld of prijzen 

voor de loterij zijn bijgedragen. 

Eerst was er heerlijke koffie met gebak! Ook voor elk twee consumptiemuntjes. 

De schipper vertelde hoe we zouden varen die dag, door het Groene Hart. Het weer werkte mee en 

ondanks dat het wat waaide was het ook heerlijk op het bovendek.  

Halverwege de ochtend had Hans van 

Delft uit de Kaag een leuke quiz in de 

vorm van een soort schippersverhaal, 

doorspekt met spreekwoorden en 

gezegdes. Wie het juiste aantal raadde 

kreeg als prijs een flesje drank. Conny 

Bakhuis, onze predikante, had haar 

accordeon mee en speelde wat gezellige 

muziek, waarbij uit volle borst werd 

meegezongen! De lunch was geweldig 

verzorgd, een broodje kroket, lekkere 

broodjes carpaccio, kip of paling, 

allemaal even heerlijk! 

’s Middags was er een loterij, waarbij 

iedereen wel met een of meer prijsjes 

werd verblijd. Onder het genot van een 

drankje werd er veel bijgepraat en/of nieuwe contacten gelegd. Toen de reis haast ten einde was werd 

er nogmaals thee en koffie geserveerd met wat lekkers erbij. 

Rond 17.00 legden we aan om ter afsluiting van de dag, bij restaurant ‘Matts’, een heerlijk 3-gangen 

diner te nuttigen. 

Kortom een geweldige dag, een prachtige rondvaart, gezellige sfeer en alle lof voor het organiserend 

comité! 

Ik denk dat ik namens allen spreek: HARTELIJK DANK! 

Wat ons betreft zéker volgend jaar weer! 
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Uitgaansdag senioren, een gedicht 

Door: Dien Mellema, een Senior die voor de eerste keer ook mee was. 

We hadden na enkele jaren weer een reisje met alleen senioren 

De dames en heren in mooie kleren en de mannen gladgeschoren 

Want met Kagers, Buitenkagers, en Abbenessers gaan we een dagje uit 

We varen vandaag van oost naar west en van noord naar zuid 

Gezelligheid is troef op de Juliana dat mooie schip 

We voelen ons allemaal een beetje VIP 

We genoten van mooie accordeonmuziek 

Van Conny uit Abbenes, oh zo sympathiek 

We hadden een fantastische bediening van eten en drinken 

Dus gingen we een proost uitbrengen door de glazen te klinken 

Verhalen van vroeger en nu gaan de hele dag door 

Iedereen geniet zo te zien van oor tot oor 

Om elke dag van het leven te genieten zoals we willen 

En zoals de jeugd zegt kunnen we ook chillen 

Een hartelijk applaus voor de organisatie van deze geweldige dag 

En maar hopen dat dit nog een keer kan met alleen maar een lach 

Senior zijn is echt zo slecht nog niet 

Want wie meedoet kan alleen maar zeggen "ik geniet" 

 

 

Voorstelling: De klosdochter 

 

 
Paco Más- Noordhoek 18 in Roelofarendsveen 

 

Kaartje € 7,50. Betalen aan de deur. 

Zaal open 19.30 Aanvang 20.00 

 

Reserveren via dementievriendelijkkb@gmail.com 

Of bel naar 06-22012221 

 

  

about:blank
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Nieuws uit De Stal 

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

Wat een warme, droge zomer hebben we achter de rug. Het viel niet mee om de 

hortensia’s staande te houden. 

Terwijl de zon volop scheen waren er een heel aantal leuke activiteiten in en om de Stal. We denken 

daarbij met name aan de vakantieweken voor kinderen, die georganiseerd werden door de Stichting 

Make a Child Happy. Het was mooi te zien hoe de kinderen (maar ook alle leidinggevenden) genoten 

van dit kinderfeest. 

Gefeliciteerd 

Deze zomer staat vast en zeker in het geheugen van onze Stalmeester Bob Otto gegriefd. Niet alleen 

vanwege het warme weer, maar hij trouwde in augustus met zijn geliefde Telma. Ook vanaf deze plek: 

van harte gefeliciteerd lieve mensen, we wensen jullie een mooie toekomst! 

Breek in de week-PLUS 

Vanaf nu is er in de Stal op woensdagmorgen geen inloop meer onder het motto: Breek in de Week. Wel 

wordt er een Breek in de Week-Plus georganiseerd op elke eerste woensdag van de maand. 

De eerste breek in de week die gepland staat is op woensdag 7 september. Dan is iedereen vanaf 

10.00 uur heel hartelijk welkom in de Kaagse kerk. Eerst drinken we gezellig een kopje koffie en is er 

tijd om bij te praten. Daarna om 10.30 uur bekijken we een aantal attributen die in de hal liggen zoals 

de kostbare oude bijbels. Als er tijd over is nemen we ook een kijkje in de kerk om daar wat toelichting 

te geven op een aantal mooie voorwerpen. We hopen u allemaal weer te ontmoeten. 

Op woensdag 5 oktober is Jan Biemond onze gastspreker, hij gaat in op de geschiedenis van de Stal en 

alles wat daar omheen gebeurde. 

Beth & Flo in de Kaagse kerk 

Muziek van Gershwin, Rachmaninov en Smetana: met vier handen op één piano laten Beth & Flo de 

kerkzaal zinderen. Virtuoos, muzikaal en perfect op elkaar ingespeeld. Beth & Flo zijn twee klassiek 

geschoolde pianistes, die een brug slaan tussen de concertzaal en het theater. Klassieke muziek op 

hoog niveau gecombineerd met sprankelende liedjes, fysiek theater en een flinke dosis humor! De 

pianistes, die beiden studeerden aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag, staan erom bekend de 

grenzen van het klassieke concert te verleggen. In oktober 2020 stonden ze in de Finale van het 

Amsterdams Kleinkunst Festival. De jury omschreef hen als ‘een veelbelovend cabaret duo, dat 

klassieke muziek knap weet te combineren met prachtige scènes’. Naast de concerten die zij geven, 

toeren ze t/m juni 2023 met hun cabaretvoorstelling ‘Niet wat je denkt’ (natuurlijk bomvol klassieke 

muziek) door de theaters. 

19.30 uur inloop in de Kaagse kerk 

20.00 uur optreden en na afloop meet & greet drankje en hapje 

Prijs: €28.50 per persoon. Reserveren via: info@stalopdekaag.nl 

 
 

 

Lees in het volgende Heen en Weer het interview met de 

schipper Jaap Homan, die ons 38 jaar overzette. 

Als we zagen dat Jaap op de pont stond, dan wisten we dat we veilig en snel aan 

de andere kant van het water zouden zijn. 

  

about:blank
about:blank
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Boekennieuws 

Door: Glynis Breman 

‘De klank van de Heilstaat’ van Michel Krielaars 

Michel Krielaars is 5 jaar lang Rusland correspondent geweest voor NRC Handelsblad. Hij is historicus 

en heeft Slavische talen als nevenstudie gedaan. Nu is hij chef Boeken van dezelfde krant. 

Hert boek gaat over componisten en musici in de tijd van Stalin. 

Componisten moesten ineens muziek maken die dienstbaar was aan de nieuwe socialistische staat en 

die arbeiders en boeren tot grootse prestaties aan zou zetten. 

De tien geportretteerden vormen een bonte verzameling. Het gaat om componisten als Sergej 

Prokofjev (1891-1953) en Moisej Vajnberg/Weinberg, musici als pianist Svjatoslav Richter (1915-1997) 

en cellist Mstislav Rostropovitsj (1927-2007), maar ook in Rusland fameuze, maar hier onbekende 

artiesten als Vadim Kozin (1903-1994) en Klavdia Sjoelzjenko (1906-1984). Hun levens zijn in grote 

mate getekend door een man: Ioseb dze Besarionis Dzjoegasjvili, beter bekend als Stalin (1878-1953), 

waarbij ze ook nog de pech hadden dat de dictator een muziekliefhebber was. Of het geluk natuurlijk: 

onder het bewind van de dictator werden enkele tientallen toonkunstenaars gearresteerd en afgevoerd, 

terwijl er rond de vijftienhonderd schrijvers werden geëxecuteerd. 

Het boek geeft een goed beeld weer van het schrikbewind en hoe het geweest moet zijn om als 

componist in die tijd geleefd te hebben. Hoe je om je lijf te redden maar andersoortige muziek moest 

componeren zoals marsen waar Stalin zo van hield. 

 

Beëindiging Verfgroothandel J.A. Rip 
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Open Monumentendag 2022  

Zaterdag en zondag, 10/ 11 September 

Door: Paul Verhaak 

In samenwerking met Kaag en Braassem promotie heeft SPK de Open Monumentendag 2022 

voorbereid. Jan Biemond heeft het historisch erfgoed van Kaageiland in kaart gebracht, onderverdeeld 

in gemeentelijke en rijksmonumenten en een stukje varend erfgoed. Deze monumenten en de 

omschrijvingen zijn terug te vinden op de nationale monumenten site 

openmonumentendag.nl/comite/kaagenbraassem/ en op de K&B site.  

In samenwerking met Kaag en Braasem promotie heeft de SPK een fietsroute samengesteld en Martin 

en John Hoogenboom hebben zich bereid verklaard om de fietspont op 10 en 11 september weer voor 

2 dagen in gebruik te nemen. De 11 dorpen van Kaag en Braasem worden op deze wijze weer met 

elkaar verbonden. Het is een fietstocht langs vele historische gebouwen. In totaal ongeveer 45 km, dus 

een prima tocht! 

Er zal ook een flyer gemaakt worden die bij de pont zal worden uitgedeeld. In deze flyer staan de 

monumenten en wordt de fietstocht beschreven. Te voet kan men natuurlijk ook de diverse dorpen en 

monumenten bezoeken. 

Even wat hoogtepunten betreffende de Kaagse monumenten. 

In de kerk zal afwissend piano- en orgelspel te horen zijn. De botter van de zeilschool is niet alleen te 

bezichtigen, maar er wordt ook de mogelijkheid geboden om mee te varen. De pas gerestaureerde 

boerderij Kerkwijk is te bezichtigen.  Verder verwijs ik naar alle andere prachtige boerderijtjes en 

panden met hun interessante geschiedenis. Om de molen maar niet te vergeten! Zie de tabel hieronder 

en de verdere details van Jan Biemond.  

Deelnemer Monument Adres   Opmerking 

Pastorie Julianalaan 11 Geen bezichtiging 

Stal Julianalaan 13 Bezichtiging 

Bakkerij Julianalaan 52 Geen bezichtiging. 

Kerk Julianalaan 7 Bezichtiging met orgel/ pianospel  

Boerderij Kerkwijck Julianalaan 18 Bezichtiging 

Boerderijtje Julianalaan 22 Geen bezichtiging. 

Kaasboerderij v. Ruiten Julianalaan 29 Bezichtiging 

Molen ‘de Kaager’     Bezichtiging  

De 2 Wilgen Julianalaan 66 Geen bezichtiging. 

Botter     Bezichtiging en rondvaart  

Dank aan alle participanten, SPK vertrouwt erop dat het een mooi Kaag evenement gaat worden. 

 

Open Monumentendag 2022; Monumenten Kaageiland 

Door: Jan Biemond 

Kaageiland kent een rijke historie, die zich weerspiegelt in een relatief groot aantal beeldbepalende 

panden, opgedeeld in gemeentelijke en rijksmonumenten. Ook het varend erfgoed mag niet ontbreken. 

Hieronder volgt een beknopte beschrijving. Voor de foto’s van de panden verwijs ik graag naar de 

website: openmonumentendag.nl/comite/Kaagenbraassem/ 

Wellicht is het goed om op te merken dat er zondag 11 september van 10.00 – 11.00 uur een 

kerkdienst wordt gehouden in de Protestantse kerk. 
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Gemeentelijke monumenten: 

1. Julianalaan 11; Pastorie 

Gebouwd in zogenaamde chaletstijl in 1912. Meer dan honderd jaar doet dit monumentale 

pand dienst als ambtswoning voor de Protestantse gemeente. In 2014 vindt de overdracht 

plaats aan pastoor Kees van Lent, initiatiefnemer van het naastgelegen bezinningscentrum Stal 

op de Kaag. Na ruim 400 jaar, na drie opeenvolgende pastorieën op ongeveer dezelfde plek, 

komt hiermee een eind aan de domineeswoning op Kaageiland.  

2. Julianalaan 13; Boerderij ‘Dank en Hoop’ 

Gebouwd in 1914 op de plek van een laat zestiende-eeuwse boerderij. Gekenmerkt door twee 

rechthoekige, evenwijdig aan elkaar lopende gebouwen loodrecht op de Julianalaan. De 

boerderij kent markante eigenaren, zoals de adellijke familie Van Pallandt uit Sassenheim van 

1855 tot 1931. Als laatsten boeren hier als pachter/eigenaar drie opeenvolgende generaties 

Willem Nell (1874 – 1984). In 1983 wordt de boerderij verkocht aan Jacht- en scheepswerf C. 

van Lent en Zonen vanwege een weg achter de loodsen om dwars door het weiland.  Op 

initiatief van pastoor Kees van Lent wordt in 2007 in het stalgedeelte bezinningscentrum Stal 

op de Kaag gevestigd.  

3. Julianalaan 52; Oude Bakkerij 

Gemeentelijke monument uit 1886, gekenmerkt door een éénlaags langgerekt volume onder 

schilddak. Met pilasters op de hoeken en fraaie houten dakkapellen aan de voorzijde met 

fraaie gootlijsten en klauwstukken. In 1977 stopt hier de laatste bakker, de familie Van Asselt, 

met bakkerij en bakkerswinkel. De huidige eigenaren Maaike Offers en Ben van de Ende 

ontvingen in 2012 de Oud Alkemadeprijs voor hun toen al vijfendertig jaar durende 

restauratiewerk aan dit monumentale pand.  

Rijksmonumenten 

1.  Julianalaan 7; Protestantse kerk  

Gebouwd in 1873 op de fundamenten van de oude kerk uit 1618. De kerk is een 

rijksmonument vanwege de inventaris afkomstig uit de oude kerk, te weten een koperen 

doopbekkenhouder, een voorzangerslezenaar, een koperen lezenaar op de preekstoel en twee 

koperen kaarsenkronen, allen daterend uit de 18e eeuw. Op deze bijzondere plek stond reeds 

een middeleeuwse kapel gewijd aan de H. Maria Magdalena.  Het scheepje op de toren 

herinnert aan het rijke Kaagse scheepvaartverleden. In 2021 zijn kerk en Kerkwijck ingrijpend 

verbouwd om multifunctioneel gebruik te bevorderen. Er is een stichting ‘Behoud en Beheer 

Dorpskerk Kaag’ opgericht en de exploitatie is in handen gegeven van de Stal op de Kaag. 

2. Julianalaan 29; Kaasboerderij 

Boerderij uit de 18e eeuw met woonhuis evenwijdig aan de Julianalaan en haaks hierop 

gebouwde stal, met rieten wolfsdak. Sinds 1872 heeft de familie Van Ruiten hier een 

veehouderij. Johan van Ruiten is inmiddels de vijfde generatie ondernemer/boer op dit bedrijf. 

De oorspronkelijke veehouderij heeft zich ontwikkeld tot een multifunctioneel bedrijf met 

kaasmakerij en kaaswinkel. In 2016 is de Bed & Breakfast ‘De Kaagse Boer’ geopend. 

3. Julianalaan 18; Boerderij Kerkwijck 

Boerderij onder rieten wolfdak met afgeknotte puntgevel gelegen aan het ’s Gravenwater, 

genoemd naar de aanliggende inham (kerkwijk) tegenover de kerk. Rond 1920 is de boerderij 

nog volop in bedrijf, getuige de hooiberg op de foto. In de jaren dertig verliest de boerderij 

haar functie en wordt verkocht aan Prof. Visser, een Delfts hoogleraar die als een van de 

eersten rust en ruimte komt zoeken op Kaageiland. In 2021 is de boerderij door de huidige 

eigenaar ingrijpend gerestaureerd tot een sieraad voor het dorp. 
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4. Julianalaan 22; Boerderijtje 

Witgepleisterd boerderijtje aan het ’s Gravenwater met een rieten zadeldak tussen 

puntgevels uit de 18e eeuw. Een van de oudste huizen op Kaag. Diende lange tijd als dubbele 

woning. In de tweede helft van de vorige eeuw het domein van Eri Visser, dochter van Prof. 

Visser (Hoeve Kerkwijck, Julianalaan 18). Zij genoot bekendheid als Indiase danseres Mohini 

Devi. Daarna volledig gerestaureerd tussen 1990 en 1993, restauratie bekroond met Oud 

Alkemadeprijs 1996. 

5. Kagerpolder: Molen "de Kaager"  

Oude poldermolen, type 

Wipwatermolen. (foto: Kees van 

der Veer). De molen diende tot 

1985 als hoofdbemaling van de 

Kagerpolder, daarna als 

hulpgemaal. De molen wordt in 

bedrijf gehouden door een 

vrijwillig molenaar. Thans in 

eigendom van de Rijnlandse 

Molenstichting. De Kagerpolder 

omvat circa 100 ha. Opvoerhoogte is 1,40 m. De Kaagerpolder werd gesticht op 10 april 1683 

door samenvoeging van drie kleinere polders.  

Beeldbepalend pand:  

1. Julianalaan 66; Oude visserswoning 

In 1700 op ‘Veluwse wijze’ gebouwd door Pieter Jan Koelewijn, telg uit een oud vissersgeslacht 

uit Bunschoten/Spakenburg. Onder het rieten dak woonden achtereenvolgens vijf generaties 

Koelewijn, die allen het beroep van visser uitoefenden. De woning kent een rijke geschiedenis. 

In 1987 wordt hier restaurant ‘De Twee Wilgen’ gevestigd.  

Varend erfgoed: 

1. Bunschoter Botter, de BU 112  

Varend op dit ruim 135-jarige vissersschip, waant men zich op de vroegere Zuiderzee. Zestig 

jaar geleden gekocht door Lex van Rijn, oprichter van zeilschool De Kaag, thans Watersport 

Academy de Kaag. De volledig van eikenhout gebouwde platbodem gaat regelmatig ’s winters 

voor onderhoud- en restauratiewerkzaamheden naar de werf (Nieuwboer) in Spakenburg. In de 

zomermaanden worden er mooie dagtochten gevaren met schipper en met volle zeilen 

(zeiloppervlak 120 m2). 

 

Schippertjes 

 

Gevraagd:  

een flexibele medewerker voor de 

huishoudelijke dienst in de Stal op 

de Kaag voor gemiddeld 10 uur 

per week. 

Graag een telefonische reactie: 

06-36105829 of 0252-544688 

  

• 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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IJsvereniging Kagermeer (KGM)  

Opgericht in 1914, inmiddels108 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) 

Het echte begin van het seizoen 2022-23 nadert. Tijd voor 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 .  

Mede namens de overige bestuurders wens ik alle schaatsliefhebbers een goed seizoen en de redactie 

en vrijwilligers van de Heen en Weer een jaargang die van het niveau blijft  

Schaats mogelijkheden, tijden en prijzen 

Leiden. Onder de kop ‘Laatste seizoen op de Vondellaan’ meldt (en hoopt) de schaatshal te Leiden dat 

met ingang van het seizoen 2023-24 kan worden geschaatst op de nieuwe, langere baan. De 

oplevering staat gepland vóór de zomer van 2023. De bouw van deze nieuwe hal aan de 

Voorschoterweg op het sportcomplex De Vliet, vordert gestaag. Tot de oplevering daarvan blijft de 

oude baan in gebruik en worden op zondag 2 oktober de deuren weer geopend voor het publiek. Ik 

hoop dat de redactie van onze Heen en Weer erin slaagt, de digitale versie van het eerste nummer van 

de 51ste jaargang, vóór die datum te publiceren. 

De hardrijders zijn die dag welkom van 08:15-10:15 uur, het gezinsschaatsen is van 10:30-12:30 uur 

en tenslotte het schaatsen voor publiek van 15:15-17:15 uur. Een kaartje kost op 2 oktober slechts 

€2,50. De normale entreeprijzen: losse kaartjes €6,50; tienrittenkaart €58,50. Seizoenkaart €160,-. 

Voor overige informatie zie https://www.schaatshalleiden.nl  

Haarlem. De ijsbaan te Haarlem opent op donderdag 1 oktober. De website meldt geen speciale actie 

voor de eerste dag(en). De openingstijd van de 400 meterbaan is van maandag t/m vrijdag 08:00 uur 

en de sluiting op maandag 16:30 uur, dinsdag en donderdag 16:00 uur en woensdag en vrijdag 17:00 

uur. Opening zaterdag 12:00 uur en zondag 09:30 uur, sluiting beide dagen 16:00 uur. Maandag, 

zaterdag en zondag ’s avonds gesloten voor publiek. Dinsdag t/m vrijdag avondopening van 19:30 uur 

tot 23:00 uur.  

Entree >15 jr. €7,70; <16 jr. €4,70. Online bestellen geeft €1,- korting op aankoopbedrag. 

Tienrittenkaart >15 jr. €69,30; <16 jr. €42,30. Seizoenkaart>15 jr. €260,-; <16 jr. €135,-. 

Voor overige informatie en overzichtelijke roosters, zie https://ijsbaanhaarlem.nl  

Trainingsgroep Bollenstreek. Geen actuele mededelingen voor schaatsers.  Raadpleeg voor actueel 

nieuws https://www.wijc.nl 

 

  

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

hersens én bescherm ze met een helm.  

*) bij schaatstrainingen en wedstrijden inmiddels verplicht. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.wijc.nl/
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Door: Maarten de Groot 

Vrijdag 16 september wordt Schippertjesdag weer 

georganiseerd voor alle Kagers en Buitenkagers. 

Dit jaarlijks terugkerende Kaagse feest mag je niet 

missen dus noteer deze datum in jullie agenda’s, 

komende editie alweer de 72e keer dat dit 

evenement wordt georganiseerd. 

De belangrijkste regel voor deelname is dat de 

stuurman of stuurvrouw woonachtig moet zijn in Kaag of Buitenkaag en 16 jaar of ouder moet zijn; 

Bemanning mag natuurlijk ook van buitenaf komen. Ook mogen oud-Kagers/oud-Buitenkagers 

meedoen aan dit Kaags zeil-evenement. Voor deze groep geldt dat de stuurman/-vrouw woonachtig 

moet zijn geweest in Kaag of Buitenkaag maar we maken ook uitzonderingen voor ‘speciale vrienden’ 

van de Kaag. Twijfel je of je in aanmerking komt dan kun je altijd contact opnemen met een van de 

comité leden. 

Er kan gezeild worden in de A-klasse (voor de zeer ervaren zeilers en fanatieke wedstrijdzeilers onder 

ons) of in de B-klasse (voor de recreatie-zeilers). Bij te veel deelname in een van beide klasse wordt 

deze eventueel onderverdeeld in een A1en A2 en/of B1 en B2 maar we streven ernaar om in twee 

groepen te starten. Eerdere edities hebben we zelfs een kwalificatie race gezeild om te bepalen of je in 

de A of B klasse moest starten, dit was zeer succesvol en bij een ongelijke verdeling gaan we dit weer 

toepassen. Iedere klasse vaart in totaal 2 of meer wedstrijden, afhankelijk van de 

weersomstandigheden en aantal deelnemers. 

Er wordt verzameld bij restaurant ’t Kompas: de zeilers die als eerste starten worden daar om 9.00 uur 

verwacht, wie dat zijn wordt kort van tevoren op de website en ook in de deelnemersgroeps app 

vermeld. Het eerste startsein zal dan om ca. 09.30 uur klinken. De verwachting is dat de tweede 

startgroep kort na 10.00 uur zal starten. 

Inschrijven per email naar: Schippertjesdag@gmail.com 

Vermeld de naam van de stuurman en bemanning en geef aan wat je voorkeurs-startgroep is. 

Inschrijven kan tot en met zondag 11 september a.s., inschrijfgeld: € 35,= per team (betaling bij 

inschrijving in ’t Kompas op de 16e). Schrijf s.v.p. zo vroeg mogelijk in want dat helpt ons alleen maar 

bij de planning. 

De gehele dag zal restaurant ’t Kompas geopend zijn en is er vanaf het terras een prima uitzicht op het 

wedstrijdveld. Dus wanneer je niet meezeilt, is het al heel leuk om je dorpsgenoten aan te komen 

moedigen. 

De laatste informatie en updates zijn te vinden op onze site www.schippertjesdag.nl. 

Voor informatie kunt U terecht bij een van de Schippertjesdag comitéleden: 

Pauline Hoekstra, Dolf Peet, Renée Smit, Ronald Willemsteijn of Maarten de Groot, maar het kan ook via 

Schippertjesdag@gmail.com 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 

Wie komt het team van vergaarders en bezorgers van het Heen & Weer 

versterken? U bent gezellig bezig samen met andere vrijwilligers en het kost 

u slechts een paar uurtjes op elke eerste maandagochtend van de maand. 

Aanmelden kan via heenenweerkaag@hotmail.com of bel met 544263 voor 

meer informatie. 

Redactie Heen & Weer  

SCHIPPERTJESDAG 

Vrijdag 16 september 2022 

72e editie 

Vanuit Restaurant ’t Kompas 

www.schippertjesdag.nl 

inschrijven via: Schippertjesdag@gmail.com 

mailto:heenenweerkaag@hotmail.com
about:blank
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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 nieuwe 

theaterprogramma; kaartverkoop start 9 september om 9.00 uur. 

Het volledige programma staat op www.wijpresenteert.nl. 

Alvast de eerste voorstellingen uitgelicht: 

UITKAIK 2022 

Zondag 18 september – 13:00-17:00 uur 

Straattheaterfestival 

Centrum Roelofarendsveen 

De culturele aftrap van ons seizoen is als vanouds bij UITKAIK, het straat- theaterfestival dat we 

organiseren met Winkelhart Roelofarendsveen en Oranje comité́ Juliana. Een samenspel van optredens 

door professioneel straattheater en lokale verenigingen met theater, muziek, dans, acrobatiek, etc. 

UITKAIK is verrassing, verwondering, ontmoeting, ontspanning en plezier voor deelnemers en 

toeschouwers. Kom kijken! 

ANNICK BOER DEZE IS NOG BETER 

Zaterdag 1 oktober – 20.30 uur 

Muzikaal cabaret - €16 

Spreng, Kerkstraat 50, Oude Wetering 

Annick Boer is bij het grote publiek bekend van haar vele typetjes in Kopspijkers, Kanniewaarzijn en de 

TV Kantine. Haar eerste voorstelling was goed gelukt, maar deze wordt nog beter! Haar tweede 

voorstelling is geheel van eigen hand met wederom livemuziek van Jean Louis van Dam. Annick kan 

van een alledaags verhaal magisch theater maken en dat gaat ze ook nu weer doen. Komische 

conferences vol zelfspot en prachtige liedjes staan garant voor een heerlijke avond cabaret. 

DRUMS UNITED BIRTH OF THE BEATS 

Zaterdag 15 oktober – 20.30 uur 

Theaterconcert €15 

Spreng, Kerkstraat 50, Oude Wetering 

De trommel, het oudste muziekinstrument, reisde met de mens mee naar Zuid-Amerika, Azië, Noord-

Amerika en Europa. De fascinerende wereldreis die de drums samen met de mens maakten wordt op 

indrukwekkende wijze vertoond. Er wordt echter niet alleen maar getrommeld; zang, dans en 

virtuositeit zijn altijd onlosmakelijk verbonden geweest met ritme en deze elementen zijn volop 

vertegenwoordigd. Om het spektakel compleet te maken zijn er projecties met indrukwekkende 

bewegende beelden die onderdeel worden van de ritmische tijdmachine. 

JOES BOONEN DEZE RIDDER ZEGT NEE 

Zondag 16 oktober – 15.30 uur 

Kindervoorstelling 3-8 jaar - €7,50 

Poco Más, Noordhoek 19, Roelofarendsveen 

Ridder Finn doet altijd wat hem gezegd wordt, maar op een dag zegt hij ineens nee, op alles! Hij 

weigert zelfs naar binnen te vluchten als er een grote rode draak aankomt. Gelukkig blijkt de draak 

helemaal niet zo gevaarlijk en is hij zelfs een beetje eenzaam... net als Finn. Een grappige, interactieve 

voorstelling over een lief riddertje, een grote draak, je alleen voelen en een bijzondere vriendschap. 

Geschikt voor iedereen die weleens nee wil zeggen. Gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van 

Kate Hindley en Lucy Rowland. 
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Familieberichten 

 

 

†
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Familieberichten 

 
 

 

 

 
Buitenkaag, begin jaren zestig  
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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) 

 

about:blank


◉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)




