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Van uw redactie 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

Van collectes, de Ontmoeting, Kaagfit, het Oranjecomité en Schippertjesdag tot de Dorpsraad en nog 

veel meer organisaties: vrijwilligers spelen in ons dubbeldorp een belangrijke rol om allerlei activiteiten 

en clubs levend te houden. Samen steken ze hier heel wat energie in; energie die bijdraagt aan een 

‘warme’ gemeenschap.  

In letterlijke zin zijn warmte en licht niet altijd meer vanzelfsprekend als gevolg van de sterk gestegen 

energietarieven. In menig gesprek passeert de hogere energierekening waar iedereen mee wordt 

geconfronteerd de revue. Manieren om die kosten te besparen staan dan ook volop in de 

belangstelling. Dan is het goed om te weten dat wij voortaan beschikken over acht energiecoaches in 

onze gemeenschap die mededorpers adviezen kunnen geven over bijvoorbeeld isolatie en 

energiebesparing. 

Verderop in dit Heen & Weer een interview met een persoon die 38 jaar lang heel wat energie heeft 

gestoken in het goed en veilig overzetten van bewoners met de veerpont: Jaap Homan. Vanaf 1984 tot 

deze zomer konden wij altijd op hem rekenen. Lia Verwater en Jan Scheepens gingen bij hem langs en 

tekenden een mooi verhaal op. 

Waar je ook een warm gevoel van krijgt zijn de mooie opbrengsten van de collectes van de 

Nierstichting en het Koningin Wilhelmina Fonds. De vrijwilligers van de Nierstichting haalden iets meer 

op dan vorig jaar, het KWF iets minder. Het feit dat het KWF ervoor had gekozen de fysieke collectebus 

af te schaffen zal daar een rol bij hebben gespeeld. Want ondanks dat steeds minder mensen contact 

geld in huis hebben, blijkt deze vorm van geven nog niet verdwenen. 

Op onze oproep in het vorige Heen & Weer voor nieuwe vrijwilligers hebben twee personen gereageerd; 

een versterking van het team waar wij erg blij mee zijn. Want alleen met voldoende vrijwilligers kunnen 

wij uw dorpsblad elke maand blijven produceren. 

Voor nu: veel leesplezier en een mooie oktobermaand. 
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Van de dorpsraad – oktober 2022 

E: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 

 

Beste dorpsgenoten van de Buitenkaag en Kaag,  

Elke maand dat ik een inleiding voor de Heen en Weer namens de Dorpsraad schrijf, word ik mij zo 

bewust van het seizoen waarin wij ons bevinden. Misschien ben je daar op een eiland of aan de rand 

van een eiland wel meer mee bezig dan meer landinwaarts of in de stad. Het is wel heel duidelijk 

merkbaar dat de herfst begonnen is. Wij hebben veel regen en de temperaturen zijn fors naar beneden. 

Het aantal watersporters wordt minder, de eerste boten gaan het water uit. De verhuurders moeten 

weer de pont op en af met hun trailers. Het zwemwater wordt kouder voor de sportievelingen onder 

ons die nog steeds te water gaan. Misschien bent u iets meer dan in de zomer aan het nadenken over 

maatregelen om het gebruik van gas en energie te verlagen? Of maakt u zich wellicht zorgen over de 

gasrekening en probeert u de verwarming voorlopig nog niet aan te zetten of een paar graden lager. 

Anderen zullen misschien vrezen voor de eerste najaarsstormen en de impact daarvan op de 

continuïteit en veiligheid van de pont. Of wellicht het personeelstekort op alle plekken in de 

samenleving en gevolgen daarvan voor de roosters op de pont. Wij leven in een onrustige tijd met 

soms zorgelijke ontwikkelingen en wij krijgen daar allemaal wat van mee. Gelukkig zijn er altijd ook 

lichtpunten en positieve ontwikkelingen en is het mooi om te zien dat – waar mogelijk – dorpsgenoten 

elkaar kunnen helpen.  

Burendag Royal van Lent 

Leuk om te noemen dat de Burendag van Royal van Lent op zaterdag 10 september jl.  een groot 

succes is geweest. De Directie van Royal van Lent nodigde de bewoners van Kaag en Buitenkaag uit 

voor een burendag op de werf. Ruim 150 dorpsgenoten meldden zich aan. Leuke en energieke 

collega’s van het bedrijf verzorgden op verschillende tijden rondleidingen langs de jachten en 

afdelingen van het bedrijf. Na afloop kreeg iedereen een drankje en een gebakje aangeboden en 

mochten we allemaal een mooi boek en een attentie meenemen. Zonder uitzondering kreeg ik van 

dorpsgenoten positieve reacties. Royal van Lent, BEDANKT voor dit leuke initiatief dat zeer 

gewaardeerd is door de bewoners van Kaag en Buitenkaag.  

Schippertjesdag 2022 

En dan een mooie traditie op de Kaag: Schippertjesdag 2022. Op vrijdag 16 september jl. werd voor de 

72e keer Schippertjesdag georganiseerd. Alle bewoners van de Kaag en Buitenkaag maar ook vrienden 

van de Kaag werden uitgenodigd om mee te doen. Er zeilden uiteindelijk rond de 24 zeilteams mee in 

twee klasses. Door de bijzondere weersomstandigheden met hagel, wind, geen wind, zon en regen 

werd het een Schippertjesdag die we nog lang zullen onthouden. Maar zoals altijd toch een heel 

sportief, energiek en gezellig evenement. Ik verwijs graag naar het verslag van Schippertjesdag 2022 

verder in deze Heen en Weer voor uitslagen en details.  

Energie en energiecoaches  

En dan over energie gesproken. Zoals u misschien weet zijn er vanuit de Projectgroep 

energieopleidingen georganiseerd voor energiecoaches. Een energiecoach is een buurman of 

buurvrouw die net even iets meer weet van de energietransitie en de mogelijkheden per specifieke 

situatie. Tevens beschikken de energiecoaches over heel veel informatie en detail gegevens waarmee 

zij dorpsgenoten op weg kunnen helpen. Lees graag verder in het verslag Hans Doedijns, voorzitter 

van de projectgroep energie, wat de energiecoaches voor bewoners op de Kaag en Buitenkaag kunnen 

betekenen.  

Hoorzitting Bouwplannen Julianalaan 68-70 

Op maandag 26 september jl. is er een hoorzitting geweest betreft de bouwplannen op de Julianalaan 

68-70. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Julianalaan 68-70, Kaag’ heeft van 23 januari t/m 4 maart 2020 

ter inzage gelegen. In deze periode zijn in totaal 15 zienswijzen ontvangen. In de tussentijd is het plan 

dusdanig aangepast (nieuw verkeersonderzoek, nieuw akoestisch onderzoek en nieuw ontwerp 

bebouwing) dat het noodzakelijk was om het plan opnieuw als ontwerp ter inzage te leggen. Dat is van 

Secretariaat:  

Nick Surber 

Huigsloterdijk 359  
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14 april t/m 25 mei 2022 gebeurd. In deze periode zijn nog eens 11 zienswijzen ontvangen. In de 

meeste gevallen ging het om een aanvullende zienswijze van reclamanten waar reeds in de eerste 

termijn een zienswijze van was ontvangen. Andere indieners van zienswijzen hebben ook opnieuw een 

zienswijze ingediend en gaven aan dat hun zienswijze uit 2020 daarmee kon komen te vervallen of de 

zienswijze was identiek aan die uit 2020. 

De bespreking in de hoorcommissie stond in het teken van het horen van de indieners van een 

zienswijze en van de initiatiefnemer. Tijdens de hoorzitting is ingegaan op de zienswijzen die 

ingediend zijn. Zonder uitzondering werden er goede en kritische vragen gesteld door de verschillende 

fracties uit de gemeenteraad waarbij de problematiek met verkeer in relatie tot wonen gedetailleerd 

aan bod is gekomen. In de beantwoording van de vragen door de wethouder werd helaas 

voorbijgegaan aan het belang van een integraal omgevingsplan voor het eiland en de problematiek op 

het eiland. De betrokken bewoners zien duidelijke redenen om de besluitvorming over de 

bouwplannen uit te stellen en eerst met de Kaag in gesprek te gaan op welke wijze de toekomst van de 

Kaag ingevuld moet worden. Namens de SPK en de Dorpsraad wordt de komende twee weken verder 

gepraat met een aantal vertegenwoordigers van de fracties. Het is de bedoeling dat er op maandag 10 

oktober door de gemeenteraad een besluit genomen zal worden. Inzet van het besluit is het wel/niet 

omzetten van de bestemming van de Julianalaan 68-70 van recreatie naar wonen. Er wordt niet 

gestemd over het bouwplan zelf. Wij zullen het document met de beantwoording van de zienswijzen 

beschikbaar stellen op de website van de Dorpsraad.  

 

Van de Pontraad – oktober 2022 

Beste dorpsbewoners van Kaag en Buitenkaag, 

De pontraad is de laatste tijd door een aantal bewoners direct, indirect, telefonisch of per mail 

benaderd door dorpsbewoners die zich zorgen maken over de veiligheid van bewoners en van het 

pontpersoneel van Blue Amigo. Een aantal van hen heeft ons verzocht om deze zorgen over te brengen 

aan de firma Blue Amigo De zorgen die geuit worden betreffen rust- en arbeidstijden van het 

personeel, de bezetting van de roosters en de opleiding van nieuwe schippers. Als eerste willen wij u 

bedanken voor uw betrokkenheid en input.  

Tot op heden hebben wij de volgende actie ondernomen: 

• 5 september: contact gehad met de gemeente en aangegeven dat wij het onverantwoord en 

risicovol vinden dat veermannen dubbele diensten draaien. Tevens aangegeven dat nieuwe 

schippers ingezet worden zonder assistentie en veelal niet bekwaam genoeg zijn om de pont 

zelfstandig te varen.  

• 9 september: telefonisch contact gehad met Blue Amigo over de situatie op de pont. Blue Amigo 

geeft aan dat zij twee nieuwe schippers zullen opleiden en dat in de overgangsperiode de firma 

Hoogenboom kan uithelpen.  

• 21 september: een update van de situatie op de pont naar de gemeente gestuurd met de vraag om 

actie.  

• 21 september: een bericht naar de verantwoordelijk wethouder waarin wij – dit keer - namens de 

Dorpsraad Kaag Buitenkaag en de pontraad aandacht vragen voor de situatie op de pont. 

Aangegeven dat al geruime tijd, eigenlijk sinds 2019, de operatie van de pont (te) veel aandacht 

nodig heeft. Dat op dit moment de situatie weer onrustig is op de pont omdat er een aantal 

veermannen opgezegd hebben. Dat nieuwe veermannen ons inziens onvoldoende begeleid worden 

en te snel zelfstandig ingezet worden. Veermannen geven aan niet meer voor hun werkgever te 

willen werken. Aangegeven dat er zorgen zijn over werk- en rusttijden van de veermannen en dat 

er om genoemde redenen onrust is op de Kaag omdat er zorgen zijn over de continuïteit en de 

veiligheid van de pont. 

De wethouder heeft ons inmiddels uitgenodigd voor een gesprek op 12 oktober as. De uitkomst van dit 

gesprek zal voor ons bepalend zijn voor vervolgacties. Wij zullen u hierover verder informeren na 12 

oktober. Op 18 oktober wordt de pilot met het betalen aan de eilandkant geëvalueerd. Als u hiertoe 

input heeft, stuur dat dan graag naar pontraad@kaag-buitenkaag.nl.  
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Energiewerkgroep Kaag 

Door: Hans Doedijns  

De acht Kagers die vol energie en enthousiasme 

de opleiding tot energiecoach zijn gestart hebben 

op 21 september de laatste les gehad, samen met 

twee ambtenaren van de Gemeente en drie 

inwoners van Gemeente. Er moeten nog een paar praktische zaken worden geregeld en dan kunnen we 

aan de slag als energiecoach.  

Wat kunnen we voor u doen? 

Laat ik vooral benadrukken dat we gedreven vrijwilligers zijn, die U als bewoner, willen helpen uw 

woning op een energiezuiniger plan te krijgen. We doen dat door bij u langs te komen om met u door 

te nemen welke isolatie of andere maatregelen er al genomen zijn. Daarna bekijken we met u wat er 

aanvullend gedaan kan worden. Tenslotte geven we u een aantal opties met globaal de bijbehorende 

besparing. Kortom, we nemen u mee op reis naar een energievriendelijkere situatie die goed is voor 

het milieu en voor uw portemonnee. 

Als u geïnteresseerd bent in een gesprek met een van ons, stuur dan een mail naar Duurzaam@kaag-

buitenkaag.nl of bel mij op 06 54234095. U kunt ook naar de Gemeente bellen (071-3327272), die 

dan een energie coach voor u selecteert. 

 

Opbrengsten collectes 

Opbrengst collecte Nierstichting 

Door: Nico Verhaar 

De onlangs gehouden collecte t.b.v. de Nierstichting heeft in Kaag en Buitenkaag in totaal het heel 

mooie bedrag van 936,67 euro opgeleverd. 

En daar zijn we erg blij mee. 

Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdragen, die tot dit resultaat geleid hebben. 

 

Opbrengst collecte KWF 

Door: KWF collectanten, Christianne Duysens en Elle Scheepens. 

Met de nieuwe manier van collecteren, zonder collectebus maar 

met een collectebord met QR-code, is dit jaar in Kaag een bedrag 

opgehaald van € 518,00. 

Wij bedanken iedereen die gedoneerd heeft, ook degenen die dit hebben gedaan door overschrijving 

op het gironummer van het Koningin Wilhelmina Fonds ter bestrijding van 

kanker.  

Mocht U ons gemist hebben en ook geen flyer ontvangen en wilt U toch nog een 

bedrag storten dan kan dit via onderstaande mogelijkheden. 

Scan de QR-code of ga naar kwf.nl/collecte of overmaken aan KWF 

NL23RABO0333777999 o.v.v. collecte. 

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.  

mailto:Duurzaam@kaag-buitenkaag.nl
mailto:Duurzaam@kaag-buitenkaag.nl
http://www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0
https://www.kaag-buitenkaag.nl/
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Jaap Homan, 38 jaar schipper op de pont 

Door: Lia van der Helm en Jan Scheepens 

Jan en ik hadden de fiets nog niet op slot gezet, of de deur van het gezellige huis in Noordwijkerhout 

zwaaide open en Jaap verscheen met een brede glimlach. Bij de koffie met een gevulde koek kwamen 

de verhalen als vanzelf los. Over de oude pont, waar het water soms bij zware belading over het dek 

sloeg en Jaap al van tevoren de dompelpomp aanzette om het compartiment onderin zo leeg mogelijk 

te houden. En over die keer dat een personenauto van de veerstoep afreed, in de veronderstelling dat 

het pont er nog lag. En toen helemaal in het begin, toen John in het water sprong om met een pikhaak 

het raampje stuk te slaan van een auto te water, waardoor de inzittenden de auto konden verlaten. 

Prachtige verhalen! 

Van voeding naar schipper 

Jaap vertelt hoe hij is begonnen als banketbakker en tijdens zijn militaire dienst als kok werd 

aangesteld. Zijn interesse om voor grote groepen te koken was gewekt en hij werd na instellingskok, 

dieetkok bij een groot psychiatrisch ziekenhuis. 

In de tussentijd had firma Ponto in 1982 de pont gekocht van de gemeente en ze vroegen aan Jaap of 

hij geen zin had om als schipper 

te komen werken. 

“Ik voer een week met zwager 

John mee en gelukkig had ik er 

gevoel voor. Na een week kreeg 

ik een nachtdienstje en dat ging 

me goed af. Op 15-5-1984 ben 

ik begonnen, 38 jaar geleden! Ik 

haalde mijn vaarbewijs en 

marifooncertificaat en door veel 

ervaring op te doen, heb ik het 

mezelf allemaal aangeleerd. In 

eerste instantie dacht ik nog dat 

het een opstap zou zijn naar 

iets anders, maar ik ging het 

steeds leuker vinden. Ook doordat ik niet alleen voer, maar ook bij de techniek betrokken werd. En 

natuurlijk lekker buiten, heerlijk.” 

De techniek van de pont 

“In het begin was het pionieren samen met John. Piet van Es was toen de monteur. We hadden een keer 

een probleem ’s nachts en maakten Piet wakker door steentjes tegen zijn raam te gooien. Piet is een 

geweldige monteur. Hij kreeg het eens voor elkaar om een lastige reparatie uit te voeren, terwijl de 

pont toch nog, heel langzaam, in de vaart kon blijven. Het was nacht en in de winter, compleet met 

hagelbuien! Er woonde toen een piloot op het eiland, die altijd om vier uur ’s morgens over ging en 

zelfs toen kwam die op tijd op Schiphol! Om zes uur was de pont gewoon weer in de vaart. Dat zijn dan 

toch wel spannende dingen!” 

Eens in de vier weken werd, ’s morgens heel vroeg aan het eind van de nachtdienst van zaterdag op 

zondag, samen met John de olie ververst en wat kleine reparaties gedaan. Dat was het begin van zijn 

technische kennis van de pont.  

Drie jaar later kwam er hydraulische besturing op de pont, dus dat maakte het werk wel een stuk 

makkelijker. Het stuurwiel werd vervangen door een joystick. En in 1992 kwam er een nieuw pont. “Ik 

ben toen nauw betrokken geweest bij de bouw van dit pont in Leiden bij de firma Akerboom.” Jaap 

droeg praktische verbeteringen aan, zoals schuine ramen in het stuurhuis en bovenal het 

aanmeersysteem met de pinnen die in de veerstoep gestoken worden. Dit systeem zorgde ervoor dat 

de schipper in de stuurhut kon blijven bij het aanleggen van de pont. Ze worden nog steeds gebruikt.  

“Bij de vorige veerstoep was het wel makkelijker om ze te gebruiken dan bij deze veerstoep”, zegt Jaap. 

“Dit heeft te maken met de renovatie van de veerstoepen door de gemeente, waarbij er geen rekening 

is gehouden met de praktijk de bediening en aanmeren. Het is jammer dat er niet geinformeerd is bij 

Zeefdruk van Domien van Balen, 1982 
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de schippers, toen de veerstoep werd vervangen. Zij hebben een schat aan ervaring en hadden graag 

aanbevelingen gedaan.”  

Toen de tweede pont er was, vervielen zijn nachtdiensten en werkte Jaap overdag bij Hogenboom in 

het onderhoud en specialiseerde hij zich meer en meer, naast zijn diensten op de pont. Het onderhoud 

vond hij machtig interessant en het varen bleef hij ook geweldig vinden. Zijn werk werd zijn passie. Hij 

heeft dit een kleine twintig jaar gedaan. 

“Nu heb je nog veel meer techniek”, vertelt hij, “Op je Garmin en op het beeldscherm kun al zien waar 

de beroepsvaart vandaan komt en heb je contact via de marifoon. Daardoor voel je je wel veel veiliger 

dan vroeger. De pleziervaart kan je nog wel eens de stuipen op het lijf jagen. Ze denken dan dat ze 

sterker zijn dan jij en varen dan gewoon vlak voor je door!” 

Telefoon 

“Heel vroeger was het telefoonnummer bij iedereen bekend, maar dat was toen snel afgelopen. We 

kregen de gekste vragen zoals; ‘is de vuilniswagen al over’ of ‘mijn man is zijn brood vergeten, wil je 

hem even terugsturen?’ In die tijd hadden we alleen een vaste telefoon in het ponthuisje, dus je moest 

nog maken dat je op het eiland kwam, want in je achterhoofd dacht je altijd aan de hulpdiensten, die je 

misschien probeerden te bereiken. 

Gelukkig kwam er later een draadloze telefoon. En als deze niet werd opgenomen werd hij 

doorgeschakeld naar John. Naast de draadloze telefoon is er nu ook een mobiel nummer, zodat de 

pont altijd bereikbaar is voor de hulpdiensten. 

IJs en weder  

“Bij de eerste storm die je meemaakt, leer je het pas goed.” De pont was in 1984 nog uitgerust met een 

stuurwiel. De schipper moest tussen de dukdalven uitkomen en dan snel de stuurhut uit om aan te 

haken en de ketting te laten zakken. De schipper werkte in die tijd bijna altijd alleen, dus dat was een 

hele klus en vooral bij storm. Jaap laat zijn telefoon als pont varen op de tafel, om de vaarbewegingen 

te laten zien die gemaakt moeten worden om veilig aan de overkant te komen bij storm. Wanneer er 

dan ook een vrachtwagen op de pont staat, kun je je voorstellen dat de wind je behoorlijk parten kon 

spelen en soms eindigde de pont dan achterstevoren aan de wal en moesten de auto’s achteruit de 

pont verlaten.  

“Ik kreeg ook meteen een vuurdoop in de eerste drie winters 1984/ 1985/ 1986! Het was echt bar en 

boos. Het ijs was toen zo dik, dat Bert Bouwmeester met de prikslee helemaal tot de pont kon komen.” 

De ijsgang gaf veel problemen. De balken, verbonden met kettingen, die in de hoofdvaart waren 

gelegd, hielden het meeste kruiende ijs tegen. Eens brak het ijs toch door deze barricade heen en lag 

de pont midden in het ijs. “Dat was lastig varen en dan ook nog met dat stuurwiel. Ik heb John toen 

gebeld om me te helpen.” 

Gekleed in een visserspak en klompen bleef hij lekker warm. De damp sloeg uit de klompen als je er 

één uitdeed en op het dek zette in de vrieskou. Jaap loopt naar de schuur om zijn beuken, ongeverfde 

klompen en binnenslofjes te halen om ze te laten zien. Aan de onderkant zijn zolen aangebracht. Hij 

draagt ze nog graag in de winter als het vriest. 

Bijzondere dingen 

“Willem Alexander heb ik nog eens terug overgezet in zijn natte kleren, samen met een beveiliger. Hij 

zat toen op de middelbare school en was aan het zeilen met school. Ze waren toen natuurlijk met zijn 

allen in het water gesprongen.” 

Rond de jaren 90 werd er met Koninginnedag een Kager, onherkenbaar verkleed, door de Buitenkaag 

en Kaag rondgereden op een paard en wagen. Als je wist wie het was, kon je een prijs winnen. Het 

overzetten was voor het paard en de schipper altijd spannend.  

“Je had toen ook dat bijna elke week twee koeien naar de veemarkt gingen. Lag je net even heel diep te 

slapen vroeg in de ochtend, werd je wakker door een enorm gesnuif, bleken het die koeien te zijn! Af 

en toe moest er ook een stier over en die stond dan te slaan en te bokken! En ze moesten natuurlijk 

ook altijd schijten op je pont!” 

Ook in de schroef werd soms iets bijzonders gevonden.  

“We hebben weleens een grote kerstboom in de schroef gehad en ook nog eens een leren jas! Die leren 

jas is nog wel een heel verhaal! Die man, die deze aanhad, gedroeg zich heel vreemd op de Buitenkaag 
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en toen de politie kwam, sprong hij in het water en zwom naar de overkant. Daar heeft de politie hem 

in de kraag gevat en meegenomen. Tijdens deze actie is hij waarschijnlijk zijn leren jas verloren.” 

Uitvaart 

“Leo Hoogenboom heeft het ritueel bedacht. Hij was van mening dat de laatste overvaart van het eiland 

naar de wal netjes moet gebeuren. In zijn nette pak hees hij dan de vlag halfstok. En als de overledene 

aankwam lag de pont al klaar en liep hij voor de wagen uit, de pont op. Deze werd dan in het midden, 

zonder ander verkeer naar de Buitenkaag gevaren. Daar aangekomen hield mijn schoonvader dan het 

verkeer tegen en boog hij respectvol het hoofd als de wagen langs hem reed. Daarna ging de pont 

weer leeg terug om de volgauto’s op te halen. Dit ging zo door tot alles wat met de begrafenis te 

maken had, over was. Het is altijd zo gebleven.” 

Jaap heeft deze traditie ook zo doorgegeven aan Blue Amigo, zodat dit in stand kan worden gehouden. 

Drukte bij de pont 

“Het is nu veel drukker geworden met auto’s in vergelijking met vroeger. Je hebt natuurlijk de spits, 

maar verder is er eigenlijk geen peil op te trekken. Zo is het heel rustig en dan is het ineens druk. En 

dan merk je wel, dat de mensen die hier hun hele leven wonen, meer gewend zijn oponthoud te 

hebben bij de pont.” 

Het vrachtverkeer is ook flink toegenomen. Ook het verkeer voor Van Lent is meer geworden, volgens 

Jaap. Eerder had Van Lent een dependance aan de Buitenkaag en alle spullen voor het bedrijf werden 

daar afgeleverd. Er reed een busje van Van Lent regelmatig heen en weer om de spullen op te halen. Nu 

gaat elke leverancier weer over. 

Weer terug op de pont 

“Eerst was ik niet meegegaan toen de pont overging naar Blue Amigo. Ik had afgesproken dat de 

technische man mij altijd mocht bellen en daar maakte hij gretig gebruik van. Ik deed ook nog wat 

andere klusjes voor het bedrijf en men was daar zo tevreden over dat ik gevraagd werd om als een 

soort huisvader in dienst te komen. Ik vond wel dat ik dat niet alleen kon doen, dus is Ruud erbij 

gehaald. 

Ik ben toen ook betrokken geweest bij de re-fit van de pont, maar dat was helaas een beetje laat. Ik 

had meteen al op- en aanmerkingen, maar die konden niet meer worden doorgevoerd of teruggedraaid 

zoals het plaatsen van de slagbomen op de pont. Ik zou ze op de wal geplaatst hebben. 

Alles gaat over zoveel schijven! Meneer Bruijn zei ooit tegen mij: ‘Jaap, dit is een groot bedrijf. Wat jij 

wil, gaat je niet lukken.’ En dat is ook zo gebeurd.” 

Gepensioneerd 

Eigenlijk was Jaap natuurlijk al gepensioneerd en was maandag 29-8-2022 gewoon zijn laatste 

werkdag bij Blue Amigo. 

Wat belangrijk is voor Jaap: “Ik wil graag gewaardeerd worden voor wat ik doe!”  

Nou, de Kaag, Buitenkaag en een aantal collega’s hebben hun waardering op zijn laatste werkdag niet 

onder stoelen of banken gestoken! Jaap is er oprecht ontroerd door: “De laatste dag op de pont was 

echt overweldigend! Al die kaartjes die ik kreeg, lieve woorden, cadeautjes! Ik schudde heel veel 

handen en kreeg mooie bloemen van de Dorpsraad, de Pontraad en Stichting Promotie Kaag. Ik kan nu 

ook bijna een drankenwinkeltje beginnen, zoveel heb ik gekregen. Ik had niet verwacht dat zoveel 

mensen hier aandacht aan zouden besteden.”  
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Monumentendag 2022 

Door: Paul Verhaak 

Op zaterdag 10 september was de Kaag er klaar voor. Het fietspontje was door de familie Hoogenboom 

in gereedheid gebracht, de monumenten waren voorzien van folders en vlaggen en de te bezichtigen 

monumenten hadden hun verhalen klaar. 

In de kerk gaf Adriaan acte de présence op de piano en Jan Biemond was ‘s middags te beluisteren op 

het orgel. 

Guido heeft velen laten genieten op de botter. Een aantal mensen is door de polder naar de 

Kagermolen gewandeld, alwaar molenaar Albert Root uitleg heeft gegeven. 

Vele bezoekers hebben op de 

fiets of per voet de historie van 

de Kaag kunnen ontdekken. Het 

mooie weer was een prachtige 

bonus voor Monumentendagen. 

Dank aan de pontbazen voor het 

uitdelen van de folders! Verder 

zagen we de prachtige historische 

foto’s op de Julianalaan, 

beluisterden we enthousiaste 

verhalen tijdens de verschillende 

rondleidingen, konden genieten 

van muziek in de kerk en kon 

men de uitleg lezen op de borden 

bij de verschillende ‘gesloten’ 

monumenten. 

Het evenement was voor de monumenten en de Kaag een prima moment om te laten zien hoe mooi 

ons eiland is. 

Kaag, een bruisend eiland 

 

SPK 2023 

Door: Paul Verhaak 

Naar aanleiding van de vrijwilligersavond van 29/8 zijn we gestart met de verschillende werkgroepen. 

Tijdens de vergaderingen zijn de eerste ideeën gedeeld en wordt er per werkgroep een eerste plan 

gemaakt. We weten dat er nog veel meer ideeën leven op de Kaag. Iedereen die deze wil delen is 

natuurlijk van harte uitgenodigd om mee te denken. En bij de verdere uitwerking en organisatie van de 

nieuwe plannen kunnen we alle ondersteuning gebruiken. 

De uiteindelijke plannen willen we graag met iedereen op de Kaag delen tijdens onze ALV die gepland 

wordt op dinsdagavond 6 december. 

De plannen van de werkgroepen (watersport/horeca/cultuur/PR/Promo/logistiek) worden de komende 

weken gemaakt, bekeken en als 1 totaalplan in elkaar geschoven. 

We gaan ervan uit dat we met z’n allen een prachtig SPK-plan 2023 kunnen gaan bouwen. Dus mocht u 

mee willen denken/doen, u bent van harte uitgenodigd. 

Kaag, een bruisend eiland. 
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Schippertjesdag 2022 

Door Aad Onderwater, co-commissaris start en finish, op persoonlijke titel 

Regeren is vooruitzien en dat geldt dus ook voor het organiseren van de traditionele Kaagse 

Schippertjesdag. Voor alle duidelijkheid; Kaag in de zin van ons dubbeldorp. Ik vind het onbegrijpelijk 

dat er dubbeldorpers zijn die ‘Binnenkaag’ en ‘Buitenkaag’ (verder) uit elkaar willen drijven. 

Nu graag aandacht voor Schippertjesdag 2022, mijn beleving. 

Maarten de Groot start op 15 juli met en op de App met bovenstaande, vetgedrukte naam. Hij meldt 

die dag dat de derde vrijdag van september, dus de 16de, de date is om te ‘saven’. In normaal 

Nederlands: ‘De datum die we in onze agenda moeten noteren.’ ’t Kompas is de plaats waar het 

traditionele evenement, de 72ste Schippertjesdag, gaat plaats vinden, althans het walgebeuren. Alle 

App-lezers wordt verzocht hun wensen ten aanzien van deelname voldoende gedetailleerd, kenbaar te 

maken. 

Op de recent door Roel Terraneo geactualiseerde site www.schippertjesdag.nl, worden de 

aanmeldingen bekend gesteld. Naarmate de 16de naderde, stijgt het aantal inschrijvingen. Wat ook 

stijgt is de aandacht voor het weer op die derde vrijdag.  Vanaf woensdag 14 sept. moeten de 

hooggespannen weersverwachtingen worden bijgesteld.  Het weer zal iets minder zonnig worden en er 

is een grotere kans op buien. Regenkleding meenemen is het advies. De wind zal op vrijdag fors zijn 

toegenomen, komen uit noord-noordwest met af en toe een regenbui, mogelijk ook met hagel en 

misschien onweer. Vanaf vrijdagavond wordt het rustiger, maar dan is het buitengebeuren achter de 

rug. 

Dan de praktijk op de 16de september. Mijn dag begint om 06:30 met erg weinig wind en mooie 

luchten. Ruim voor achten komen de ‘medewerkers’ richting ’t Kompas, waar de brigade ook al actief 

is. Rekening houdend met de omstandigheden wordt gekozen voor de start vlak voor ’t Kompas. De 

baan moet op de Dieperpoel worden uitgelegd. Met het verleggen van de bovenboei kunnen we 

inspelen op wijziging van de windrichting. Daarvoor verwachten we voldoende te hebben aan het stuk 

tussen ingang Sassemersloot en de startsteiger van Het Vossenhol. Het eerste rak moet tenslotte een 

kruisrak zijn. Bij slechts één manche draait de wind, vlak voor de start, toen die bovenboei net was 

verlegd, zodanig door naar west dat een aantal boten hem in twee klapjes kan ronden. De 

aangekondigde wisselvalligheid hebben we ervaren. Voor sommige buien wordt de start om 

veiligheidsreden uitgesteld, wat goede beslissingen bleken. De wind varieert fors, zowel in sterkte als 

richting en de neerslag in de vorm van plenzende regen en striemende hagel vullen de verwachting aan 

en maken het plaatje compleet in. Een en ander resulteert in wisselende omstandigheden, niet alleen 

voor de manches onderling, maar ook per heat, afhankelijk van de plek op de Dieperpoel en dus van de 

gekozen koers. Echte weervrouwtjes en -mannetjes hebben hierdoor misschien een streepje voor. 

Anders dan bij de vorige editie vanuit ’t Kompas wordt voor de start en wisselingen gekozen voor de 

gunstiger gelegen en dus veiliger steigers van Hoogenboom, waarvan de Poly Valken worden gebruikt. 

Vanwege het schuilen voor een paar dreigende buien, blijkt gaande de dag dat voor twee klassen niet 

meer dan twee manches haalbaar zijn. Dat zijn dan wel wedstrijden waarin flink moet worden gewerkt. 

Alle vier heats worden met vol tuig gevaren. Tijdens de derde, een A-klasse wedstrijd, wordt de wind 

sterker en wispelturiger. Eén boot gaat vlak bij de bovenboei om. Team Laterveer en Team Moret zijn 

snel uit de wedstrijd gegaan om beide zeilers te assisteren en vervolgens naar de wal te brengen. Een 

alerte en heel goede reactie. De resultaten zijn reglementair gecorrigeerd; ze krijgen de positie waarop 

ze lagen voordat ze hun sportieve hulpactie zijn gestart. De polyvalk is geborgen, met een snelle 

reactie van Ronald en Christiaan op de wal en team Hoogenboom zorgt ervoor dat de boot weer snel 

(Er is inderdaad ooit een ringvaart gegraven. Graven doe je door een stuk land, deels de voorloper van ons 

dubbeldorp. Het veel moeilijker uitvoerbare en daarom af te raden alternatief is een dijk aanleggen parallel aan 

de oever. Alle civiel ingenieurs denken er zo over, en die hebben ervoor doorgeleerd. Dus stop met de 

scheidingspogingen. De burgemeesters en andere deskundigen die in 1855 om de tafel zaten om o.a. de 

gemeentegrenzen van Haarlemmermeer vast te stellen, kan je niet beschuldigen van het hebben van een 

vooruitziende blik, noch pragmatische opvattingen over de vraag: “Waar gaat het eiland Kaag bij horen.” Laten 

wij wijzer wezen. Mijn persoonlijke noot, moest me even van het hart.) 

http://www.schippertjesdag.nl/
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drijft en operationeel inzetbaar is. Prima werk van de mannen. De wedstrijdleiding besluit voor de 

laatste wedstrijd in de B-klasse verplicht te stellen dat de bemanning uit drie moet bestaan; er moet 

een zelf te kiezen A-klasser aan de crew worden toegevoegd. Ook zwemvesten worden verplicht 

gesteld. Met het finishen van deze vierde heat, komt een einde aan het zeil technische deel van deze 

72ste Schippertjesdag. 

De faciliteiten die worden geboden door ’t Kompas, zijn uitstekend. Onder deze weersomstandigheden 

is de plek aan en het uitzicht op de Dieperpoel ideaal. De brigade doet zijn best het eenieder naar de 

zin te maken. Ondanks de energieprijzen wordt er verwarmd. Door de twee maal twee heats is er voor 

prijsuitreiking en maaltijd voldoende tijd om onder het genot van een drankje, na te praten over de 

geslaagde, en op erg veel fronten afwisseling biedende zeildag. In de tussentijd werkt Maarten met de 

wedstrijdleiding aan de uitslagenlijst. De prijsuitreiking is zijn laatste formele optreden op deze 

Schippertjesdag. Voor hij daaraan begint staan we stil bij het overlijden van Jan Verhaar. Maarten 

memoreerde zijn decennialange lidmaatschap van het bestuur, zijn ongeëvenaarde inzet met name 

voor het produceren van de prijzen én niet in de laatste plaats het beschikbaar stellen van zijn 

platbodem als startschip. Dat Els al die jaren aan boord was als co-schipper en onze gastvrouw was, 

laat Maarten, met volle instemming van de ‘commissarissen start en finish’ niet onvermeld. 

Ondergetekende is een van hen. Helaas is Els niet aanwezig. Graag hadden we haar persoonlijk daar 

nogmaals voor bedankt. De lucht ziet blauw van de dagen, dus gelegenheid genoeg om het bedanken 

nog eens dunnetjes over te doen.  

Terug naar de prijsuitreiking. Maarten bedankt allen die hebben meegewerkt aan het welslagen van 

deze dag, die hij het predicaat fantastisch meegeeft. Vervolgens presenteert hij namens het 

wedstrijdcomité de uitslagen in de twee klassen, en worden de bijbehorende prijzen uitgereikt. 

Tenslotte maakt hij de winnaar van de Rob van Asten Wisseltrofee bekend. Roel Terraneo mag daar een 

jaar lang op passen en van genieten. Hij verdiende de prijs met al het werk dat hij belangeloos stopte 

in de Schippertjesdag website. Naast de wisselprijs is een geweldig applaus zijn beloning. Het is 

overigens een prijsuitreiking ‘met de handschoen’. Roel is aan het vakantievieren en krijgt de 

mededeling met een berichtje aangezegd. 

Als begin van de afsluiting van de dag wordt door velen gebruik gemaakt van de gelegenheid om bij 

’t Kompas het diner te gebruiken. Het hele bestuur gaat gezamenlijk aan tafel en geniet van de á la 

carte service van de Kompas brigade.  De maaltijdservice wordt alom geroemd. Opgemerkt wordt links 

en rechts dat het aardig zou zijn als de uitbater in overweging zou wil nemen het zogenoemde 

Captains Dinner in ere te herstellen. Dat er na de maaltijd nog een gezellige nazit is, zal niemand 

verbazen. 

Hoewel ik mijn verslag op persoonlijke titel schrijf, wil ik u toch enige berichtjes die op de comité app 

verschenen, niet onthouden. Mijn beleving wordt daarin volledig ondersteund. 

• Schippertjesdag 2022 was er een om te onthouden, hagel, wind, geen wind, zon, regen en heel 

veel gezelligheid.  

• Hoi allen, veel gebeurd, wisselvallig weer, zwempartijen, lekker geborreld en gegeten en 

gezellige mensen, top was het, bedankt. Oh ja, topteam, en dito organisatie. 

• Inderdaad, super bedankt allemaal en we hebben het heel goed geregeld en de juiste 

beslissingen genomen! 

• Zoals altijd weer een heel gezellige en zeker aparte zeildag. Volgens mij was er niet een zeiler 

die zich iets aantrok van het weer en de omstandigheden. En ja, goed geregeld en goede 

beslissingen genomen. 

• Enerverend dagje. Goeie beslissingen genomen. 

Zakelijk van Maarten: De uitslagen, kort verslag en de eerste foto’s zijn op de website gezet, er volgen 

nog meer foto’s die Miriam van Praag heeft gemaakt. Eenieder die materiaal heeft, wordt verzocht dat 

even per email naar schippertjesdag@gmail.com  te sturen, zodat de site daarmee kan worden 

uitgebreid. Iedereen bedankt voor de sportieve dag. De inschrijving voor de 2023 editie op de 15de, de 

derde vrijdag van september, is vanaf nu geopend. 

De uitslagen – opgesteld door het wedstrijdcomité - staan voor een ieders gemak in deze Heen en 

Weer.  

mailto:schippertjesdag@gmail.com
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Uitslagen Schippertjesdag 16 september 2022  
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Kaagfit 

Door: Marleen Bakker 

 

Op maandag 26 september zijn we gestart met de spelletjesmiddag. Bij het schrijven van dit stukje 

weten we nog niet of er veel animo was, maar we organiseren het deze maand op elke maandagmiddag 

van 14.00-17.00u. Er kan worden gebridged, maar ook klaverjas, sjoelen, biljarten, darten, 

bordspellen behoren tot de mogelijkheden. Maar gewoon gezellig langskomen voor een praatje kan 

ook. Aanmelden hoeft niet. U kunt gewoon binnenlopen. Neem ook kennissen of familie mee. Hoe 

meer zielen, hoe meer vreugd. 

Er waren voldoende aanmeldingen om ook deze herfst een Digi-Club te organiseren, dus we krijgen er 

weer een paar nerts bij in onze dorpen! 

Deze maand gaan we op woensdag 12 oktober met Annemiek van der Poel ook weer een mooi herfst-

bloemstuk maken. Opgeven kan via de app of per mail bij Marleen. 

De bridgedrive is op de laatste zaterdagmiddag van de maand in de Ontmoeting, dus op 29 oktober. 

Aanvang 13.00 uur in de Ontmoeting.  

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

Of de open tafel deze maand door kan gaan is nog niet bekend. We zullen via de app communiceren 

wanneer we weer een diner gaan verzorgen. 

De activiteiten op een rijtje:  

• 3 oktober, spelletjesmiddag in de Ontmoeting aanvang 14.00u 

• 10 oktober, spelletjesmiddag in de Ontmoeting aanvang 14.00u 

• 12 oktober, bloemschikken 14.00u in de Ontmoeting, opgeven via wattsapp of 

marleen@kaag.nl 

• 17 oktober, spelletjesmiddag in de Ontmoeting aanvang 14.00u 

• 24 oktober, spelletjesmiddag in de Ontmoeting aanvang 14.00u 

• 29 oktober, bridgedrive in de Ontmoeting aanvang 13.00uur, aanmelden bij 

Rob.Enthoven@kpnmail.nl of 0252 544692 

• 31 oktober, spelletjes middag in de Ontmoeting aanvang 14.00u 

 

Dart en spelletjesmiddag 

Door: Aad, El en Amanda  

Beste mensen,  

Ja, eindelijk kunnen we de deur weer openen op zondagmiddag. Houd je van een potje darten of een 

leuk spelletje; u bent van harte welkom in de Ontmoeting of gewoon voor een praatje naturlijk ook. 

Het gebruik van de gymzaal is niet toegestaan. 

Dit zijn de data wanneer we open zijn vanaf 14 uur tot 18.00 op zondag. 

2022 16-10, 30-10, 13-11, 27-11, 11-12, 18-12 

2023 8-1, 22-1, 5-2, 19-2, 5-3, 19-3 

We hopen jullie allemaal weer gezellig te zien. 

  

mailto:marleen@kaag.nl
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Nieuws uit De Stal 

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

Breek de Week-Plus 

Vanaf september 2022 is er in de Stal op woensdagmorgen geen inloop meer onder het motto: Breek in 

de Week. Wel wordt er in de Kaagse kerk, of in de Stal een Breek in de Week-Plus georganiseerd op de 

eerste woensdag van de maand. 

Vijftien jaar Stal op de Kaag: Een geslaagde missie 

Woensdagmorgen 5 oktober  

Vanaf 10.00 uur is er koffie. 10.30 uur begint het programma. 

In de presentatie die gegeven wordt door Jan Biemond, staan we stil bij het derde lustrum van 

bezinningscentrum Stal op de Kaag, de voormalige boerderij Dank en Hoop. Een initiatief van pastoor 

Kees van Lent met als ideaal: 'vanuit christelijke traditie mensen de mogelijkheid bieden tot bezinning'. 

In de breedste zin van het woord, om het hoofd leeg te maken in deze inspirerende omgeving op 

Kaageiland aan de waterkant of op een wandeling dwars door de weilanden. We kijken met elkaar terug 

op de ontwikkelingen in en rondom de Stal gedurende de laatste vijftien jaar die het eiland een stuk 

interessanter en mooier maakten. We denken aan de komst van het Laarzenpad, de bouw van 

Logeerhuis Kaagervaaring aan de waterkant voor mensen met een beperking en aan de fluisterboot 

met dezelfde naam in de naastgelegen haven. Maar ook aan de prachtige beeldentuin met uitzicht over 

de Kagerplassen. We staan stil bij de vele mooie activiteiten die in en rondom de Stal zijn ontwikkeld. 

Ook mag niet vergeten worden de recente exploitatie door de Stal van de geheel verbouwde dorpskerk. 

In korte tijd zijn er (naast de wekelijks kerkdienst) inspirerende bijeenkomsten geweest rondom J.S. 

Bach en professionele dansvoorstellingen. We beginnen de voordracht met een stukje Kaaghistorie, een 

kleine geschiedenis van boerderij Dank en Hoop, geïllustreerd met een groot aantal afbeeldingen van 

het dorp de Kaag vanaf 1890 

Optreden Bardo Bedsite Zangers 

Woensdagmorgen 2 november 

Vanaf 10.00 uur is er koffie. 10.30 uur begint het programma. 

De Bardo Bedsite Singers zijn verbonden aan Hospice Bardo in Hoofddorp en zingen voor gasten in het 

hospice en voor mensen die via Bardo thuis palliatieve zorg nodig hebben. 

Door zacht, liefdevol en aandachtig te zingen bieden zij een moment van ontspanning en bezinning in 

de laatste levensface. Zittend rond het bed, creëren zij al zingend een sfeer waar de zieke kan 

ontspannen en genieten. 

Op woensdagmorgen 2 november zijn zij te gast in de Kaagse kerk. Daar verzorgen zij samen met 

pastor Jan Berkvens een speciale Breek in de Week-Plus. Zowel de pastor als de zangers willen op deze 

manier aandacht vragen en in gesprek gaan over wat Bardo is en wat dit hospice te bieden heeft. 

Muziekavond met Beth en Flo 

7 oktober 2022 

19.30 uur inloop. Aanvang: 20.00 uur en na afloop meet & greet drankje en hapje 

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

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

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 cabaretduo dat klassieke muziek 

knap weet te combineren met prachtige scènes”. Naast de concerten die zij geven, touren ze t/m juni 

2023 met hun cabaretvoorstelling Niet wat je denkt (natuurlijk bomvol klassieke muziek) door de 

theaters.  

mailto:info@stalopdekaag.nl
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Een flinke linkse vrouw 

16 december 2022 

Prijs: 28,50 per persoon. Inloop: 19.15 uur. Aanvang: 19.45 uur en na afloop meet& greet en drankje 

en hapje. Aanmelden via info@stalopdekaag.nl 

Zeevlam speelt: ‘Een flinke linkse vrouw’ 

Margje heeft een groot hart voor mens, dier en plant. Zij redt graag schepsels van de straat. Dit keer 

haalt zij een uitdagend project in huis: Jan. Jan is vaak te vinden voor de supermarkt. Maar is deze 

straatkrantverkoper wel zo oprecht en is Margje wel zo onbaatzuchtig als zij zich voordoen? Een Flinke 

Linkse Vrouw van Aaf Brandt Corstius gaat over visite en vis, winners & losers en Homeless van Paul 

Simon. Linda en Casper vinden elkaar in de geestige dialogen tussen twee eigenzinnige en totaal 

verschillende karakters en maken dit stuk tot een zinderend feest. 

Tekst: Aaf Brandt Corstius. Regie: Ariane van Vliet. Speling: Linda Møller &Casper van Bohemen 

Zeevlam producties speelt DOEK! 

29 januari 2023 

Prijs: 28. 50 per persoon. Inloop: 15.30 uur. Aanvang: 16.00 met meet &greet plus drankje 

Aanmelden via info@stalopdekaag.nl 

Lies en Ries zijn samen afgestudeerd aan de toneelopleiding. Na jarenlang met furore samengespeeld 

te hebben, besluit Lies om met een gynaecoloog in Zuid-Frankrijk te gaan wonen. Na tien jaar staan 

Lies en Richard weer samen op de planken. Waarom zijn ze elkaar uit het oog verloren? En waar staan 

zij nu? Drie weken voor de première komt alles boven. Vrijheid en afhankelijkheid, liefde en kunst 

stromen door elkaar.  Casper en Linda schakelen tussen heden en verleden en tussen diverse 

personages. Het publiek wordt daarbij meegesleurd in een emotionele achtbaan vol humor, whisky en 

muziek! 

Tekst: Maria Goos, Regie: Ariane van Vliet, Spel: Linda Møller & Casper van Bohemen 

 

Boekennieuws 

Door: Glynis Breman  

‘Wij Slaven van Suriname’ van Anton de Kom 

Eigenlijk zou iedereen dit boek moeten lezen. Nu horen wij meer over de slavernij verleden en de 

excuses die het kabinet maakt aan Indonesië en Suriname, maar verder heb je geen idee van de meeste 

wreedheden zoals deze beschreven staan in dit boek. 

Anton de Kom heeft in dit boek het indrukwekkende verhaal opgetekend van de opstand van de slaven 

in Suriname in de jaren 30 van de vorige eeuw. Na WOII werd het het symbool voor een onafhankelijk 

Suriname, ook omdat het geschreven is door de zoon van een ex-slaaf. 

Hij verliet Suriname en kwam naar Nederland en was toen al actief in tal van linkse organisaties van 

Indische studenten. Hij trouwde en kreeg met zijn Nederlandse vrouw vier kinderen. Zij besloten terug 

te gaan naar Suriname omdat zijn moeder ziek was, maar al op de reis ernaartoe overleed zij. 

Hij start op het erf van het huis van zijn ouders een adviesbureau. Duizenden mensen kwamen hun 

verhaal vertellen en hem om advies vragen. Intussen werd hij vanaf zijn aankomst in Suriname scherp 

in de gaten gehouden i.v.m. zijn banden met links nationalistische groepen. 

Toen hij te veel aanhangers kreeg en zij tegen het toenmalige bestuur van Suriname in opstand 

kwamen, werd hij gevangengezet en uiteindelijk met zijn gezin naar Nederland verbannen. 

In Nederland kwam hij niet aan het werk en zette zich daarom in voor de werklozenacties en gaf 

lezingen op communistische bijeenkomsten over het kolonialisme. 

In 1944 werd hij vlak voor zijn huis gearresteerd en ingezet door de Duitsers. Hij overleed in 1945 in 

concentratiekamp Neuengamme. Zijn stoffelijke resten zijn bijgezet op de erebegraafplaats te Loenen. 

  

mailto:info@stalopdekaag.nl
mailto:info@stalopdekaag.nl
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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 ijsseizoen 2022-23 is daar. 

De aandacht wordt meer gericht op ijsvaardigheden. Techniek en kracht zijn de factoren van belang als 

de wedstrijden worden uitgeschreven. Je kan al meedoen vanaf 7 jaar. Bel, als je belangstelling hebt, 

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

met maatjes is heel gezellig. De Trainingsgroep Bollenstreek (TGB), die, zoals de naam al suggereert, 

zich echt en serieus bezighoudt met training, is er met enthousiaste en kundige trainers, waaronder 

enige net afgestudeerde, klaar voor. De TGB heeft als doelstelling de leden door training en 

begeleiding de techniek van het (hard)schaatsen bij te brengen. Zie:  https://www.wijc.nl  

Mede namens de overige bestuurders wens ik alle schaatsers een goed seizoen met mooie resultaten.  

Wedstrijden  

In en schaatsseizoen leef je tussen de trainingen door van de ene wedstrijd naar de volgende. Met als 

bron Kouwe Drukte september 2022, het clubblad van de Warmondse IJs- en Skeelerclub (WIJC) 

noteerde ik enige voor de Trainingsgroep Bollenstreek (TGB) belangrijke data om naar uit te kijken. DK 

staat voor Districtskampioenschip 

Dag  Datum  Tijd   Evenement 

Zaterdag 19 nov 2022 06:45 – 08:45 uur Jeugdwedstrijd TG Bollenstreek 

Zaterdag 03 dec 2022 06:45 – 08:45 uur DK Sassenheim (DK)– Pupillen 

Vrijdag  06 jan 2023 18:00 – 22:00 uur Nieuwjaarswedstrijden (op uitnodiging) 

Zaterdag 14 jan 2023 06:45 – 08:45 uur DK Sassenheim – Welpen 

Zaterdag 28 jan 2023 06:45 – 08:45 uur DK Sassenheim – Mini + Benjamins 

Woensdag 08 mrt 2023 17:30 – 20:00 uur Clubkampioenschappen Jeugd 

Vrijdag   10 mrt 2023 18:00 – 22:00 uur Andries Kwikbokaal (op uitnodiging) 

Van nog drie andere Districts- en Clubkampioenschappen worden later de data en tijden gepubliceerd. 

We kijken met spanning uit naar de eerste wedstrijdresultaten. Dat de beste moge winnen. 

 

 
  

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
https://www.wijc.nl/
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Dragons des Pays-Bas 

Door: Eric v.d. Wansem 

Zondag 18 september heeft een samengesteld team uit Nederland meegedaan aan La TraverSeine, een 

26 km lange wedstrijd op de Seine. Dit jaar was de 8ste editie. 

Van de Kaagdragons deden er ook 3 leden mee, verder waren er peddelaars van de KLM Blue Dragons, 

Odysseus, Concrete Dragons en Dragons on Fire. 

Wij hebben er hard voor moeten trainen maar dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Wij zijn 2de 

geworden in het klassement Grote Boten en 1ste in het Algemene klassement. Hierdoor konden we 2 

bekers meenemen naar Nederland.  

Maar wat een evenement! Op zaterdagavond met het team gegeten en de volgende dag vroeg op, 

zodat we om 6:15 uur op het sportterrein aan de Seine aanwezig konden zijn. 20 peddelaars, een 

trommelaar en een stuurman, een volle drakenboot, die wij daar gehuurd hadden.  

Wat een prachtig gezicht om ’s morgens vroeg bij opkomende zon, de Seine op te varen en dan de 

Eiffeltoren voor je te zien opdoemen. Na 13 km omkeren om na totaal 26 km moe, maar voldaan de 

finish te bereiken. 

Door mede Kaagbewoner Paul Verhaak, die in Parijs was, zijn vanaf de wal prachtige filmpjes en foto’s 

gemaakt. 

Wat mooie foto’s die een goed idee geven over dit gebeuren vind je op: 

https://www.flickr.com/photos/195880220@N05/collections/72157721074168488/ 

 

Kaagdragons NK Drakenbootvaren 2022 

Door: Lia van der Helm 

Zaterdag 24 september togen twaalf Kaagdragons met de drakenboot, voorzien van een teflonlaagje, 

naar de Bosbaan in Amsterdam om deel te nemen aan het NK Drakenbootvaren. Tien verenigingen 

hadden zich ingeschreven voor dit spectakel. 

Tijdens de openingsceremonie verfde Andries Boneschansker, technisch directeur van de NDBF, de 

ogen van drakenkop rood om de draken wakker te maken. Daarna volgdeeEen korte roffel van de 

trommelaars om ook het team wakker te maken. En wakker waren we, hoor! Wat hebben we met zijn 

allen hard gepeddeld en wat zijn we trots op de derde plaats die we veroverden op de 500 meter en op 

de 200 meter, beiden in de categorie maximaal twaalf personen! 

Er werd ook tijd ingeruimd om op ontroerende wijze Anita Wilgenhof te gedenken, die vele jaren actief 

is geweest in vier verschillende verenigingen. De boten van deze verenigingen, waarvan de 

trommelaars blaadjes strooiden op het water, werden begeleid naar de haven door de overige boten. Er 

werd menig traantje gelaten. 

Het sluitstuk van de dag was de 2000 meter, die gevaren werd met 20 peddelaars in de boot. Zes van 

ons schoven aan bij de KLM en vier bij Ballast Nedam, zodat zij een volle boot hadden en wij ook mee 

konden varen. We peddelden ons weer het snot voor de ogen en wat was het een feest! 

Nadat iedereen weer was gearriveerd, verzamelden alle boten midden op het water, dicht naast elkaar 

als een groot vlot. De trommelaar lieten zich horen en ook de peddelaars lieten hun peddels op de 

bodem van de boot roffelen en joelden om te laten horen dat ze nog steeds wakker waren! Daarna 

maakte zich de eerste boot weer los en voer in een circel om het vlot en daarna de tweede boot en zo 

verder. 

Blij waren we met de complimenten van de stuurman Ed, die liet weten dat we super ons best hadden 

gedaan en hij van ons had genoten. Ook trommelaar Niciline liet weten heel trots te zijn op ons team, 

dat we hard hadden gewerkt en we steeds beter worden! 

We waren het allemaal met elkaar eens; het was een fantastische dag. 

  

https://www.flickr.com/photos/195880220@N05/collections/72157721074168488/
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Van het bestuur van de Kaagse Tennisclub  

Door: Ivo Fernhout, voorzitter KTC 

De Kaagse Tennis Club ligt er al jaren fraai bij op Kaageiland. Wij hebben ruim 

100 leden, die de banen gebruiken voor lessen, competitie of gewoon een 

balletje komen slaan. Het aantal jeugdleden is in de afgelopen jaren toegenomen en het is fijn om te 

zien hoe er op jonge leeftijd al zo enthousiast gebruik wordt gemaakt van de banen! Ook wordt het 

clubhuis regelmatig gebruikt voor bijeenkomsten en feestjes. Verder organiseren we al jaren voor het 

hele dorp het koningsnachtoernooi en hebben we kinderactiviteiten zoals een jaarlijkse clinic en 

eerdaags de halloween speurtocht. Kortom, KTC zou moeten blijven bestaan!  

De eigenaar van de tennisclub verhuurt ons de baan en in ruil daarvoor zorgt hij voor groot 

onderhoud. De kans is echter groot dat dit gaat veranderen en de eigenaar van de grond niet meer zelf 

gaat investeren in banen en clubhuis. De nodige investeringen staan echter wel voor de deur en in 

overleg met de eigenaar en de gemeente Kaag en Braassem hebben wij het plan opgevat de 

investeringen door de club zelf te laten beheren, in ruil voor een veel lagere huur. Dit zou betekenen 

dat de bijna versleten banen en het clubhuis onder ons financiële beheer worden gerenoveerd. Op deze 

manier kunnen wij de tennisclub behouden voor ons dubbeldorp. Wij willen ons graag inzetten KTC 

voort te zetten! 

Dit kan het bestuur alleen niet zonder hulp. Graag doen wij een oproep aan iedereen in ons 

dubbeldorp die kan meedenken in het projectteam, dit kan op bouwtechnisch, juridisch of financieel 

adviserend vlak. Wil je de club financieel ondersteunen, dan is dit uiteraard ook zeer welkom! Reageren 

kan via ac.kaagsetennisclub@gmail.com. We hopen op hulp vanuit ons dorp - vanuit de bewoners én 

de leden - zodat we er samen voor kunnen zorgen dat we kunnen blijven sporten binnen ons 

dubbeldorp. 

 

Schippertjes 

 

Te koop 

 

IJzeren boot met een Jamaha 2 pk motor erbij: 

vraagprijs 1250 euro. 

Bij interesse kunt u mij bellen op nummer 

06-20468606. 

Aad Koomen  

 

 

 

  

• 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. 

mailto:ac.kaagsetennisclub@gmail.com
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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 de komende 

voorstellingen. 

Het volledige programma staat op www.wijpresenteert.nl. 

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. 

GROEN EN VAN LIEN – DE ZAAK VLASKAMP 

Zondag 6 november – 15.30 uur 

Kindervoorstelling 8-12 jaar - €7,50 

Poco Más, Noordhoek 19, Roelofarendsveen 

Twee rechercheurs die fout op fout stapelen, krijgen een bijzondere zaak in handen. Ze moeten 

onderzoek doen naar de moord op de puissant rijke voetballer Gregory Vlaskamp, vermoord tijdens 

een feestje in zijn huis. Er waren gasten en personeel aanwezig. Wie heeft het gedaan en wat was het 

motief? Langzaam maar zeker wordt de zaak steeds ingewikkelder. Het publiek mag verdachten 

ondervragen en naar huis sturen. De zaak Vlaskamp gaat over oordelen en hoe we tot oordelen komen. 

Een voorstelling vol improvisatie, aanstekelijke personages en hilarische scènes. 

DEBBY PETTER - NIET TE GELOVEN! 

Zaterdag 19 november – 20.30 uur 

Muzikaal cabaret - €15 

Poco Más, Noordhoek 19, Roelofarendsveen 

Een beklemmende en toch ook luchtige monoloog over een vrouw die opgroeit in een diepgelovige en 

bange gemeenschap. Een sekte waar God alles wat leuk is verboden heeft. Vanaf haar zestiende wist ze 

dat ze weg wilde uit dit ronduit beklemmende milieu, maar dat lukt haar pas jaren later, als ze zelf 

moeder is. Ze vlucht en neemt alleen haar zoon mee. Daarna breekt iedereen met haar. 

 

  

http://www.wijpresenteert.nl/
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Uit de pers 

 

Worsteling om tien nieuwe appartementen op Kaageiland 

Bron: Leidsch Dagblad – 1 oktober 2022 – Marieta Kroft 

Tien appartementen op de plek van twee huizen op het pittoreske Kaageiland, is dat wel gepast? De 

gemeenteraad van Kaag en Braassem worstelt met de goedkeuring van het plan. 

De initiatiefnemers willen verdeeld over drie gebouwen met nokhoogtes tussen de 7 en 11 meter in 

totaal tien koopappartementen bouwen. Ze komen op de plek van de huizen Julianalaan 68 en 70. 

Al enkele jaren doet dit plan veel stof opwaaien in de buurt. Omwonenden vinden de bouw te massaal. 

Ze spreken van een 'puist die het eiland detoneert', bleek deze week tijdens een hoorzitting op het 

gemeentehuis. Ze maken zich zorgen over de verkeersveiligheid als er meer auto's rijden. Files bij de 

pont zullen nog langer worden. 

Begin 2020 lag het plan al eens ter inzage, waarna er vijftien reacties binnenkwamen. De ontwikkelaar 

trok daarop zijn plan terug om met de directe buren in gesprek te gaan. Vervolgens kwam hij met een 

aangepast plan, maar de bezwaren bleven, zo bleek deze week uit de emotionele inspraakreactie van 

buurman Hoogenboom. „Is het gemeentebestuur er om de belangen van de bewoners te behartigen of 

van de projectontwikkelaar?" Hij vindt dat de woningen te dichtbij zijn botenverhuurbedrijf komen en 

vreest daardoor voor klagende buren. 

Ook de raadsleden worstelen nog met het plan, bleek uit de vele vragen die ze afvuurden op 

wethouder Yvonne Peters. Zij en met haar het hele college van b en w, is voor het bouwplan. Ze voelt 

zich gesterkt door het positieve advies van de doorgaans zo kritische welstandsclub Dorp, Stad en 

Land. Bovendien heeft de ontwikkelaar kunnen voldoen aan allerlei voorwaarden die de gemeente aan 

het bouwplan stelde, aldus Peters. 

Bij raadsleden die beweerden dat Kaageiland al vol is, kaatste de wethouder de bal terug. Het was 

immers de gemeenteraad die eerder al instemde met vier woningbouwplannen op het eiland. Behalve 

het nu voorliggende plan gaat het om 'Julianalaan 55, 55a en 57', de herontwikkeling van de camping 

en mogelijk in de toekomst nog de ontwikkeling van de locatie van hotel Orion. 

De gemeenteraad neemt op 10 oktober een besluit. 
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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)




