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Evenementenkalender 

Wat Waar Wanneer 

Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad De Ontmoeting 10-1-2023, 20:00 uur 

Lezing: Regelgeving in 

Nederland, Siebren de Ringh 

Hotel Orion 30-1-2023, 20:00 uur 

   

   

Voor Kaagfit, SCCK, ‘De Stal’, ‘Stichting WIJ’, ‘SPK’ en de kerken: zie elders in dit Heen en Weer 

Zie ook evenementen op de site van www.kaag.nl 

HEEN en WEER DIGITAAL: 

Wilt u het Heen en Weer digitaal ontvangen? Stuur dan uw e-mailadres naar 

heenenweerkaag@hotmail.com 

 

mailto:heenenweerkaag@hotmail.com
http://www.kaag.nl/
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Van uw redactie 

Door: de redactie van “Heen en Weer” 

Aan het begin van het nieuwe jaar wensen wij u graag het allerbeste voor 2023. Daarbij is de 

Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad, de Stichting Promotie Kaag en de Stichting Cultureel Centrum 

Kaag op 10 januari in De Ontmoeting een mooie gelegenheid voor iedereen uit Buitenkaag en Kaag om 

elkaar persoonlijk het beste voor het nieuwe jaar te wensen. 

Een van de onderwerpen in dit Heen & Weer is een terugblik naar 1960, toen plannen werden 

gepresenteerd voor een forse uitbreiding van Kaag met Beatrixlaan, Nassaulaan, Irenelaan, 

Margrietlaan, Marijkelaan, Emmalaan en halve Wilhelminalaan. Later zouden nog de Alexanderlaan en 

Balgerij volgen. Het tijdschrift waaruit het betreffende artikel komt, plaatste echter wel vraagtekens bij 

de forse uitbreiding van het dorp. 

Ook de Buitenkaag was toen veel kleiner en bestond in essentie uit Lisserdijk, Huigsloterdijk en 

Hoofdweg West- en Oostzijde. De andere straten zouden pas eind jaren zestig, begin jaren zeventig 

worden gebouwd. 

In een van de panden die rond 1960 werd gebouwd, is nu Restaurant Quattro gevestigd. In dit nummer 

een stuk over de feestelijke heropening na een flinke verbouwing, waarbij het restaurant werd 

uitgebreid met ‘Bar Bruijn’, een naam die eer betuigt aan de in 2022 overleden Hans Bruijn, voormalig 

voorzitter van de Dorpsraad en een charmant persoon met interesse voor iedereen en alles. Hopelijk 

weet Bar Bruijn zich tot een geliefde locatie te ontwikkelen met de uitstraling van zijn naamgever, want 

met het wegvallen van De Twee Wilgen en Benjamin’s is het aantal horecagelegenheden in ons 

dubbeldorp veel beperkter geworden. 

Over uitgaan gesproken: elke maand verzorgt Alice Bakker de rubriek ‘WIJ Presenteert’. De Stichting Wij 

presenteert heeft als doel om in Kaag en Braassem zo'n divers mogelijk cultureel programma neer te 

zetten; kunst en cultuur voor alle leeftijden, dicht bij huis. Een programma waarbij grote en kleine 

namen de meest uiteenlopende voorstellingen geven in onze spreekwoordelijke achtertuin. Naast de 

voorstellingen die elke maand in het Heen & Weer worden gepresenteerd, is het volledige programma 

te vinden op www.wijpresenteert.nl. 

En als wij het dan toch over cultuur en evenementen hebben: voor het komende jaar heeft de SPK weer 

veel op stapel staan. Op pagina 6 wordt het geplande programma nog eens uit de doeken gedaan. 

2023 belooft weer een mooi jaar te worden. 

 

 

   

http://www.wijpresenteert.nl/
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Van uw dorpsraad  

 

 

Beste dorpsgenoten van de Buitenkaag en Kaag,  

Namens de Dorpsraad wens ik u een goed, gezond en gelukkig nieuwjaar met de allerbeste wensen voor 

2023. Wij hopen dat u allen een gezellige kerst heeft gehad en op een fijne manier afscheid heeft 

genomen van het oude jaar. Wij nodigen u graag uit voor de Nieuwjaarsborrel van de Dorpsraad, de 

Stichting Promotie Kaag en de Stichting Cultureel Centrum Kaag op dinsdag 10 januari as. vanaf 20.00 

uur.  

2022 was een enerverend jaar in meerdere opzichten. De brand bij Eijmershof op 20 februari 2022 heeft 

ons allen diep geraakt en deze zullen we nooit vergeten. Vele bewoners van de Kaag en Buitenkaag maar 

ook daarbuiten uit de gemeente hebben de handen uit de mouwen gestoken en op diverse manieren 

geholpen. De voormalig bewoners van Eijmershof hebben daar een heel goed gevoel aan over gehouden. 

Inmiddels zijn de eerste schetsen van de nieuwbouw Eijmershof gepresenteerd.  

Na bijna twee jaar COVID-19 konden we gelukkig weer een ouderwetse Koningsdag vieren op 27 april 

maar ook Dodenherdenking kon op 4 mei weer plaatsvinden. Vanuit de SPK kwamen meerdere sociale 

en culturele initiatieven die o.a. in de nieuw verbouwde protestantse kerk konden plaatsvinden en een 

succes werden.  

Niet leuk waren het overlijden van Jan Verhaar en Hans Bruijn. Deze beide bijzondere heren leven voort 

in onze herinnering. Bar Bruijn, in december jl. geopend door restaurant Quattro, houdt de herinnering 

aan Hans Bruijn levendig. De ijszeilclub de Robben, die elk jaar groeit in aantallen leden, en steeds 

professioneler met elkaar gaat zeilen in Polen en Zweden zal tijdens de vele nog te plannen tripjes met 

goede herinneringen aan Jan denken.  

Er kwam een initiatief van een klein aantal bewoners Kaag om als dorp een transfer te maken naar de 

gemeente Teijlingen. Tevens kwam er een initiatief van een aantal bewoners op de Buitenkaag om de 

Buitenkaag af te splitsen en zich aan te sluiten bij Abbenes. Wij hadden een Dorpsraad vergadering in 

mei 2022 waar wij de activiteiten en bereikte resultaten van de Dorpsraad met alle betrokken bewoners 

gepresenteerd hebben.  

In maart 2022 hebben we op de Kaag een informatieavond over de energie transitie georganiseerd. Dit 

was een nuttige avond met een hoge opkomst van bewoners. Om continuiteit te geven aan de 

energietransitie is de energiewerkgroep opgericht, die als doel heeft bewoners te ondersteunen bij hun 

individuele energie transitie. Inmiddels zijn er een flink aantal energie coaches opgeleid die u als bewoner 

kunnen adviseren over uw eigen woning.  

We hadden een ongekend goed zomer waarin ieder op zijn eigen manier genoten zal hebben. In het 

najaar een geslaagde Schippertjesdag, ondanks de harde wind en regenbuien. Ook in het najaar de eerste 

burendag, georganiseerd door Van Lent, die goed bezocht werd door bewoners van de Kaag en de 

Buitenkaag.  

We hebben afscheid genomen van de veermannen Jaap Homan, Michel Monster en Krien. Drie ervaren en 

zeer vertrouwde veermannen bij wie wij ons veilig voelden op de pont dus een groot gemis. Wij willen 

hen nogmaals bedanken voor hun trouwe diensten.  

Secretariaat: Nick Surber, Huigsloterdijk 359 

Mail: dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl 

Website: http://www.kaag-buitenkaag.nl 

Facebook: www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0 

mailto:dorpsraad@kaag-buitenkaag.nl
http://www.kaag-buitenkaag.nl/
http://www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0
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Integrale visie op bouwen, wonen en recreatie op de Kaag 

Wij schreven het in januari 2022 al. Dat wat de Buitenkaag al wel heeft, heeft de Kaag nog niet: een 

integrale visie op bouwen, wonen en recreatie voor het eiland. Op dit moment is de trend dat voor ieder 

afzonderlijke bouwontwikkeling een aanvraag bij de gemeente wordt ingediend. Deze aanvragen worden 

dan ieder afzonderlijk beoordeeld zonder dat naar het totaal wordt gekeken. Ook ontbreken er criteria 

voor toetsing. In onze ogen heel gemakkelijk gaan bestemmingen voor recreatie verloren omdat ze 

herbestemd worden voor woningen.  

De afgelopen weken hebben de Dorpsraad samen met de Stichting Promotie Kaag gesprekken gehad 

met een aantal fracties van de gemeente Kaag en Braassem.  

Onderwerpen van gesprek waren: 

- verkeersproblematiek nu en in de toekomst 

- verschillende projecten zonder verdere samenhang 

- Sociale samenstelling en cohesie op de Kaag en de wens om een diverse samenstelling van woningen  

  en bevolking te houden en daarmee de wens om ook sociale woningbouw te houden.   

- De invulling van recreatie in het verleden, heden en de toekomst en de nieuwe visie van de SPK 

- De invulling van horeca noodzakelijk om recreatie te stimuleren 

- Verschillen van inzichten tussen gemeente en kaag met als gevolg Raad van State procedures  

- Kaag is uniek en een parel te midden van het plassengebied.  

De fracties hebben ons het advies gegeven om samen met de ondernemers en de bewoners kaag zelf 

een lange termijn visie te formuleren. Het wordt dan voor gemeente en fracties veel eenvoudiger om 

beleid te maken en aanvragen te beoordelen. 

Als dorpsraad en SPK willen wij deze uitnodiging graag aanemen. We nemen het heft in eigen Kaag-

hand!! Wij willen in het eerste kwartaal van dit jaar samen met bewoners en ondernemers deze gevraagde 

visie verder uitwerken. Het streven zou dan zijn om rond april een voorstel te hebben.   

Onze vraag: WIE DENKT ER MET ONS MEE? Meer informatie volgt en tijdens de nieuwjaarsborrel willen we 

er graag met u over praten.  Als je meer informatie nodig hebt of je op wilt geven, mail graag naar 

Dorpsraad@Kaag-Buitenkaag.nl. Bellen kan ook met: 

Renee Smit (06-50610206) of  

Paul Verhaak (06-28717582) 

Van de Pontraad 

Heeft u uw pontvignet al verlengd? Vast wel maar als u het nog moet doen, dan kunt u via deze link 

https://veerdienstkaag.memberhub.nl/ een nieuw autovignetten voor 2023 aanvragen en betalen. Als u 

vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Blue Amigo. 

 

 

  

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:Dorpsraad@Kaag-Buitenkaag.nl
https://veerdienstkaag.memberhub.nl/
http://www.facebook.com/DorpsraadKaagBuitenkaag2.0
https://www.kaag-buitenkaag.nl/
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SPK nieuws Januari 2023 

Door: Paul Verhaak 

Happy New Year! 

*De presentatie op 6/12* 

Na de bijeenkomst op 6 december met prachtige prijzen zijn we later In december gestart met een 

succesvolle kick-of van onze eerste SPK-2023-activiteiten. 

Nogmaals willen wij de bedrijven die deze prijzen beschikbaar hebben gesteld hartelijk danken: 

Quattro, Kompas, Tante Kee, Matts, Tussen Kaag en Braassem, Hoogenboom, varen op de Kaag en de 

Stal. 

*De Start* 

Een gezellig diner bij Quattro als start van de activiteit ‘Eten met (Buiten)Kagers’ en 22 december een 

prachtig koor met mooie kerstliederen 

Beide activiteiten zijn zeker voor herhaling vatbaar! 

Ook de Stal timmert hard aan de weg met een interessant theater stuk: Een flinke linkse vrouw. 

2023 

Het programma zoals aangekondigd op 6/12 krijgt steeds meer vorm: 

− Komende maanden zal het Eten met (Buiten)Kagers’ worden gecontinueerd. 

21 Januari is het volgende ‘Eten met (Buiten)Kagers’ diner. Ditmaal bij ´Tussen Kaag en 

Braassem. Reserveer zo snel mogelijk; er zijn nog wat kaarten over!  

− Op 29/1 kunt u de theatervoorstelling van het doek bijwonen. Weer een prachtig piece de 

théâtre in het kerkje op de Kaag. Voor kaarten en info: zie de website van de Stal  

− Tijdens het zomerseizoen zal er een waterconcert worden georganiseerd met waarschijnlijke 

locatie het Kompas.  

− Voor 1-3 september staat er een indrukwekkend kadefeest gepland. Voorbereidingen zijn 

gestart en de data zijn al door de gemeente goedgekeurd. 

− Voor het weekend van 10 september wordt het monumentenweekend gepland. Met dit jaar een 

grotere invulling. Voorbereiding start in juni. 

− Verder gaat SPK participeren in het verder ontwikkelen van de Kaag visie. Na een succesvolle 

afronding van de SPK-visie in het voorjaar van 2022 gaan we nu in samenwerking met de 

dorpsraad en de pontraad de Kaag visie verder uitwerken. 

Meer nieuws volgt! 
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Kaagfit 

 

Door: Marleen Bakker 

December is voorbijgevlogen. Bij alle activiteiten hebben we het glas geheven op fijne feestdagen en 

een goed en gezond 2023.  

De spelletjesmiddag is erg gezellig. Op 5 december kwam ook Sinterklaas langs die een heus Sint-spel 

organiseerde. Dat gaf hier en daar wat consternatie omdat cadeaus weer doorgeschoven moesten 

worden, maar uiteindelijk was er toch voor iedereen een presentje!  

De bridgedrive is op de laatste zaterdagmiddag van de maand in de Ontmoeting, dus op 28 januari. 

Aanvang 13.00 uur in de Ontmoeting.  

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

De open tafel in hotel Orion is deze maand op vrijdag 27 januari. Hans gaat u weer verrassen met een 

heerlijk 2-gangen diner. Wel moeten wij de prijs verhogen naar € 15,- want ook wij hebben te maken 

met hogere inkoopprijzen. Aanmelden kan bij Marleen via app of mail. 

De activiteiten op een rijtje:  

• 9 januari  spelletjesmiddag in de Ontmoeting aanvang 14.00u 

16 januari  spelletjesmiddag in de Ontmoeting aanvang 14.00u 

• 23 januari  spelletjesmiddag in de Ontmoeting aanvang 14.00u 

• 27 januari diner in Hotel Orion  

• 28 januari  bridgedrive in de Ontmoeting aanvang 13.00uur 

•        Aanmelden bij Rob.Enthoven@kpnmail.nl of 0252 544692 

• 30 januari  spelletjes middag in de Ontmoeting aanvang 14.00u 

 

 
  

Schippertjes 

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

• Heeft u een gevonden of verloren voorwerp? 

• Wilt u een oproep plaatsen? 

• Heeft u een familiebericht? 

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

Voorwaarden:  

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

Schippertje aanleveren via heenenweerkaag@hotmail.com. 

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

Door: Glynis Breman 

‘Het lied van ooievaar en dromedaris’ van Anjet Daanje 

Een boek dat drie eeuwen beslaat en opgedeeld is in 11 hoofdstukken. De schrijfster heeft het boek 

gebaseerd op het leven van Emily Brontë na het lezen van Wuthering Heights (een vreemd, 

geheimzinnig boek). Daanje heeft van dit boek een moderne variatie van Wuthering Heights 

geschreven. Het boek gaat over leven en dood want zonder leven is er geen dood. Denk ook aan de 

cyclus van de natuur. 

Sommige personages kiezen ervoor om op de hei begraven te worden. Moleculen van je lichaam 

komen in de aarde terecht, vervolgens komen ze in dieren terecht om opgenomen te worden in de 

natuur waar dan weer wilde bloemen op groeien.  

De hoofdstukken hebben een eigen hoofdpersonage en die zijn allemaal met elkaar verbonden met het 

leven van een schrijfster uit de 19de eeuw die een beroemd boek heeft geschreven, dat verguisd werd.  

De hoofdpersonages vertellen het verhaal van hun eigen leven en die verhalen vertonen een 

overeenkomst met het leven van de schrijfster uit de 19de eeuw. Je moet zelf uitpuzzelen hoe de 

verbanden met het eerste verhaal in elkaar zitten.  

De gedichten van Emily Brontë gaan vaak over de dood. In dit boek overlijden veel jonge mensen. Nu 

gebeurde dat in die tijd veelvuldig. 

In het boek komen veel zus-relaties voor. De Brontë’s waren een groep zussen die allemaal schreven. 

In die tijd was het bijzonder dat vrouwen schreven over onderwerpen waarin emoties en dood in hun 

boeken een grote betekenis hadden. Charlotte Brontë heeft bijvoorbeeld in Jane Eyre emoties 

beschreven, die voor die tijd misschien ongepast en zeer gedurfd waren. 

In het boek komen een heleboel genres voor, horror, psychologie, spanning, gothic. In het laatste 

hoofdstuk wordt het een beschouwende roman. Daanje heeft zich verdiept in de kwantummechanica 

waarin tijd beschreven wordt. Tijd ervaar je alleen als er iets verandert.  

Dit is een dik boek en ik heb er lang over gedaan, ook omdat het best ingewikkeld in elkaar zat en ik 

het op mij wilde laten inwerken en de puzzel wilde oplossen van het verband tussen alle 

hoofdpersonages.

 

Weekendkrant 

Beste bewoners van de Buitenkaag, 

Al een hele tijd wordt er geen Weekendkrant bij ons 

bezorgd, maar dat is van nu af aan anders. U kunt hem nu 

zelf halen bij de familie Koomen op de Zweilandstraat 29. 

Daar hangt een krat met de krant erin. 

Met vriendelijke groet, 

Familie Koomen 
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IJsvereniging Kagermeer (KGM)  

Opgericht in 1914, inmiddels108 jaren jong 

Website: http://www.ijsclubkagermeer.nl E-mail: secr.kgm@kaag.nl 

Door Aad Onderwater, secretaris  

(Jeugd)schaatsen bij Trainingsgroep BOLLENSTREEK (TGB) 

Begin snel met het verbeteren van je conditie en je ijsvaardigheden. Je kan al bij de TGB terecht vanaf 7 

jaar. Bel met jeugdtrainer Jan Rodewijk, 06 3193 6670, als je belangstelling hebt. Schaatsen is een 

gezonde sport, en de 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 .  

Algemene Ledenvergadering (ALV) uitgesteld/contributie 

We hebben niet uitgesloten dat onze traditionele ALV door Covid hinder ondervindt. We hopen met de 

deskundigen dat in het voorjaar de dreiging van Corona verder is afgenomen. Daarop inspelend namen 

we het besluit de ALV door te schuiven naar het voorjaar. De jaarlijkse inning van de contributie is, in 

tegenstelling tot eerdere berichten, ook over de jaarwisseling heen getild. Het verzoek om de 

contributie te betalen, zal min of meer in de pas gaan lopen met de uitnodiging voor de uitgestelde 

ALV. 

Uitslagen seizoen 2022-23 

Uitslagen zie de site van de WIJC: https://www.wijc.nl/index.php?page=Langebaanuitslagen&sid=1 

Onze kunstijsbanen 

De meesten van ons gebruiken voor recreatie en training de Leidse IJshal en de Kunstijsbaan in 

Haarlem. 

Over de kunstijsbanen in het algemeen verschijnen uiteenlopende verhalen in de pers. De Uithof in Den 

Haag is een standalone instelling, die het moeilijk schijnt te hebben. De exploitatie van ijsbanen en 

skifaciliteiten vraagt veel energie en de warmte die bij de koeling, het vriezen vrijkomt kan niet 

structureel worden benut in aanpalende activiteiten. Dat betekent dus een opwaartse druk op de 

kosten per uurtje schaatsen en wie gaat dat betalen. De Uithof, zich manifesterend als de enige 400 m 

baan in Zuid-Holland luidt de noodklok. We gaan zien wat de toekomst ons biedt. Wordt het sluiten, 

toegangskaarten duurder maken, hulp krijgen van de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland, 

van de landelijke overheid of het bedrijfsleven. Ik ga niemand aanwijzen, er wordt niet naar mij 

geluisterd en belangrijker: ik ga er niet over. Maar er zijn partijen die goede resultaten boeken en 

misschien wel te porren zijn voor het scheppen/in stand houden van trainingsmogelijkheden voor de 

jeugd, waarvan onze sport het moeten hebben. 

Mijn ook technische schaatshart wordt warm van het verhaal van de Schaatshal Leiden. Zij duiden 2023 

als een jaar waarin ze afscheid gaan nemen van de Schaatshal op de Vondellaan en een start gaan 

maken in een prachtig, duurzaam complex aan De Vliet. Ze schrijven: “De mogelijkheden die deze 

nieuwe hal met zich meebrengt voor de ijssport zijn eindeloos”. Eindeloos is wat overdreven, maar 

efficiënt zijn de opties zeker. De koppeling met het zwembad zorgt voor toegang tot een energie 

neutrale uitvoering van de ijsbaan, iets wat ten tijde van hoge energieprijzen erg belangrijk is; het 

maakt of breekt je exploitatie plan. Dat schept vertrouwen omdat het een waarborg biedt voor de 

bereikbaarheid van betaalbare, topfaciliteiten. Ik voorspel dat de wat krappere, dan door sommigen, 

ideaal genoemde bochtenstraal, zijn vruchten gaat afwerpen. De sprinters (v/m) van de ‘Leidse school’ 

zullen bij steeds toenemende snelheden minder moeite hebben met de bochten op de 400 meter 

banen. 

 

 

 

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

hersens én bescherm ze met een helm.  

*) bij schaatstrainingen en wedstrijden inmiddels verplicht. 

http://www.ijsclubkagermeer.nl/
mailto:secr.kgm@kaag.nl
http://www.wijc.nl/
https://www.wijc.nl/index.php?page=Langebaanuitslagen&sid=1
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Restaurant Quattro uitgebreid met Bar Bruijn 

Door: Eric van der Wansem 

Na een paar maanden intensief verbouwen, is het ‘snackbar’ gedeelte van Restaurant Quattro 

getransformeerd tot een gezellige en smaakvolle uitbreiding van het restaurant. Er zullen natuurlijk wel 

een paar mensen zijn die het jammer vinden dat de ‘frituur’ weg is, want al sinds mensenheugenis 

haalden watersporters, kinderen van de zeilschool, maar ook Kagers, daar zo af en toe een zak patat 

frites. De snackbar Piloka (afkorting van Piet Loogman Kaag, de eerste eigenaar) was daarvoor alom 

bekend.  

Op 27-jarige leeftijd kwam Veysel Aldemir al uit Turkije naar Nederland en heeft sindsdien zijn sporen 

in de horeca wel verdiend. Met de mogelijkheid om in 2019 restaurant Quattro over te nemen, kwam 

zijn droom om een eigen restaurant te beginnen eindelijk uit. In korte tijd bouwde hij dit uit tot een 

Italiaans restaurant waar niet alleen (Buiten)Kagers graag komen, maar ook mensen uit de wijde 

omtrek. Dit niet alleen omdat het eten zo lekker en zo goed is, maar ook omdat de bediening echt TOP 

is; altijd vriendelijk, alles kan, geen moeite te veel. 

Veysel is ook een heel erg sociaal bewogen mens. Zo deed hij al eerder acties voor de Brandweer en 

voor ‘het Raamwerk’ in Sassenheim. 

Afgelopen jaar heeft hij een actie gedaan 

voor de Stichting KaagErvaaring. Met de 

boot van deze stichting kunnen mensen 

met een beperking een vaartocht maken 

op de Kagerplassen (zie ook 

www.kaagervaaring.nl). Voor iedere fles 

kraanwater die in het restaurant verkocht 

werd, kwam de opbrengst geheel ten 

goede van de KaagErvaaring. Dankzij deze 

actie, kon Veysel bij de opening een 

cheque van € 627,- overhandigen aan de 

voorzitter van de stichting, Eric van der 

Wansem. Als klap op vuurpijl deelde 

Veysel mee dat de actie ‘Kraanwater voor 

de KaagErvaaring’ met een jaar verlengd 

wordt. 

Hans Bruijn is een begrip op Kaag en Buitenkaag. Een charismatisch man die altijd en voor iedereen 

een vriendelijk woordje had en immer een 

luisterend oor. Zijn overlijden dit jaar, is 

ook echt een verlies voor het dubbeldorp. 

Veysel had een hele hechte band met hem 

en kan enthousiast vertellen hoe Hans, als 

hij met de auto bij hem langs reed op weg 

naar of vanaf zijn huis op Kaag, altijd even 

voor het restaurant stopte, raampje 

omlaag deed en vroeg hoe het ging, of een 

blijk van waardering gaf. Reden voor 

Veysel om de uitbreiding van het 

Restaurant naar zijn vriend Hans Bruijn te 

noemen. Bij de opening waren 3 zoons van 

Hans Bruijn aanwezig om de naam en het 

logo van ‘Bar Bruijn’ te onthullen. Het logo 

toont onmiskenbaar een foto van Hans 

Bruijn.  
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Uit de oude doos: nieuws uit 1960 
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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. 

 

RENÉ MIOCH – FILMS & STERREN 
Zaterdag 21 januari – 20.30 uur 

Entertainment - €18 

Poco Más, Noordhoek 19, Roelofarendsveen 

Al meer dan 35 jaar is René Mioch ‘Mr. Film’ en ‘een ster onder de sterren’. Aan de hand van 

persoonlijke anekdotes geeft hij een uniek kijkje in de wereld van Glitter & Glamour. Mioch toont 

bijzondere fragmenten van gesprekken met bijvoorbeeld Bette Davis, Steven Spielberg, Julia Roberts, 

Will Smith en vele anderen. Hij is open ten aanzien van zijn verhouding tot de sterren, gaat met liefde 

en passie in op vragen uit het publiek en neemt daarbij geen blad voor de mond. Eén ding is duidelijk: 

Na deze avond zal Hollywood, met al haar sterren, geen geheimen meer voor je hebben! 

 

SOLO STORIES – SOY KROON – NU IK JE ZIE 
Zaterdag 4 maart – 20.30 uur 

Toneel - €19,50 

Poco Más, Noordhoek 19, Roelofarendsveen 

Tien jaar na de zelfverkozen dood van zijn vader Anthonie Kamerling ontwaakt zijn 21-jarige zoon 

Merlijn uit een roes. Waarom lukt het hem niet om iets van zijn leven te maken? Als hij het verleden in 

de ogen durft te kijken, ziet hij misschien weer een toekomst. Als een detective zoekt hij naar sporen 

van zijn vader. Familieleden, vrienden en collega’s ondervraagt hij als getuigen. Maar terwijl de zoon 

steeds intensiever speurt naar zijn vader, komt hij vooral zichzelf tegen. Nu ik je zie is gebaseerd op 

het gelijknamige boek van Merlijn Kamerling. Een verhaal over uitgestelde rouw. 

 

KOEKLA POPPENTHEATER – ALADDIN 
Zondag 12 maart – 15.30 

Kindervoorstelling 4+ - €7,50 

Poco Más, Noordhoek 19, Roelofarendsveen 

Moes droomt ervan om prins te zijn en om iedereen in zijn land gelukkig te maken. Op een dag klopt 

er een man aan die beweert zijn oom te zijn en wensen te kunnen vervullen. Hij neemt Aladdin mee op 

een vliegend tapijt naar het verre Oosten. Een spannend avontuur begint waarbij Aladdin samen met de 

Djinn en de prinses alles op alles moet zetten om de wonderlamp te vinden en Djafar de tovenaar te 

verslaan. Een wondermooi sprookje uit Duizend-en-een-nacht vol magie en humor, in een modern 

jasje. 

  

http://www.wijpresenteert.nl/
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Lezing ‘Regelgeving in Nederland’ door Siebren de Ringh  

Door: Marleen Bakker en Siebren de Ringh 

Siebren de Ringh is Meester Organisatieadviseur en geeft advies op hoog niveau in Den Haag en elders 

in binnen- en buitenland. Hij overnacht regelmatig bij ons in hotel Orion en tijdens een van deze 

dagen hebben we bedacht dat het leuk zou zijn als hij een lezing zou geven over de regelgeving in 

Nederland. Hieronder het artikel dat hij op Facebook geplaatst heeft met de uitnodiging om zijn lezing 

bij te wonen. Wij denken dat het zeer de moeite waard gaat worden, dus komt allen! 

De regel gebaseerde maatschappij 

We hebben in Nederland een overvloed aan regels in alle soorten en maten.  

Burgers, boeren, buitenlui, leraren, doctoren, verplegers, dominees, vakmensen en ondernemers, het 

lijkt of we in Nederland steeds meer vertrouwen krijgen in regels en steeds minder in mensen. Als we 

het niet regelen dan gaat er kennelijk van alles mis zo is de rotsvaste overtuiging.  

Het is hoogtijd om daar eens met een beetje afstand naar te kijken en van gedachten over te wisselen.  

De regels beloven dat ons leven beter wordt, fouten voorkomen worden, ze bijdragen aan kwaliteit en 

kostenbeheersing van, van alles en nog wat.  

Regels zijn zelfs voor hoogopgeleide mensen nog moeilijk te doorgronden. Er is ongemerkt een 

omvangrijke controle- en adviesindustrie ontstaan. Regels zijn daardoor een kostbare zaak en 

ontnemen mensen nog wel eens de pret in hun vak en dagelijks leven.  

De toename van regels voorkomt niet dat we momenteel grote maatschappelijke vraagstukken hebben. 

Toch lijkt er een blind en onverminderd vertrouwen in regels.  

Wie stelt de vraag of regels in de hoeveelheid waarin wij ze kennen (nog) wel de heilige graal zijn? Zijn 

ze werkelijk de panacee voor alle kwalen? Of zijn ze soms de kwaal zelf? Zit er wel een rem op de 

aanwas van nieuwe regels? 

Deze vragen en andere stel ik in de lezing die ik regelreligie noem. Ik neem u stap voor stap mee in het 

patroon achter de aanwas van nieuwe regels en stel kritische vragen bij de werking en beloftes. 

Op maandag 30 januari spreek ik voor belangstellenden in het algemeen en specifiek voor mijn 

netwerk in het Westen over wat ik de Regel Religie noem. Dit doe ik op het prachtige Kaag Eiland. Een 

oase van rust midden in de razende Randstad.  

In mijn lezing ga ik in op het dominante patroon achter het toenemend aantal regels, het mensbeeld 

wat erachter schuilt gaat, de belofte van de regels, de prijs die we ervoor betalen en de risico's als we 

steeds meer informatie over burger en bedrijf aan elkaar knopen.  

De bijeenkomst organiseer ik met Marleen Bakker, van Hotel Orion. U kunt kosteloos deelnemen en u 

aanmelden via info@hotelorion.nl. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00.  

De consumpties zijn voor eigen rekening. 

Hotel Orion 

Julianalaan 19 

2159 LB Kaag (eiland) 

Tel. 0252 54 44 42  

mailto:info@hotelorion.nl
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Uit het nieuws 

Parkeerplaats Buitenkaag uitgebreid voor Van Lent 

Bron: Leidsch Dagblad, Bart Boele, zaterdag 31 december 2022,  

Het parkeerterrein in Buitenkaag voor personeel van de werknemers van scheepswerf Van Lent op 

Kaag-eiland wordt met 220 plaatsen uitgebreid. Er komt een eigen toegangsweg naar de Hoofdweg-

oostzijde, waardoor minder verkeer door Buitenkaag gaat rijden. 

Het parkeerterrein dat er nu ligt kan alleen worden bereikt door Buitenkaag. De ingang aan de 

Leidsemeerstraat wordt straks afgesloten. Van Lent betaalt de parkeerplaatsuitbreiding, die er tenslotte 

is voor de auto's van het personeel van de scheepswerf. 

Er is tegen het plan een zienswijze ingediend, maar die heeft niet geleid tot een aanpassing. De 

gemeenteraad van Haarlemmermeer kan daarom het plan goedkeuren. De uitbreiding van het 

parkeerterrein past in de visie voor Buitenkaag die Haarlemmermeer al heeft gemaakt. Daarin wordt al 

aangegeven dat er een weg om het dorp heen moet komen. 

Pont 

Verderop in Buitenkaag zijn nog wel wat knelpunten als het op verkeer aankomt. Zo heeft Van Lent een 

eigen pont om materieel vanaf het vaste land aan te voeren. Het verkeer dat op die pont wacht, staat 

op de Lisserdijk en kan het fietsverkeer in gevaar brengen. 

Forza stelde daarover vragen aan het college van B en W van Haarlemmermeer, maar dat blijkt niet de 

juiste instantie te zijn. “De gemeente is in deze zaak geen vergunningverlener. De loswal is net als de 

hele Ringvaart en de Ringdijk eigendom van het hoogheemraadschap van Rijnland", aldus B en W. „Het 

hoogheemraadschap van Rijnland heeft de firma Royal Van Lent toestemming gegeven voor het 

gebruik van de loswal." 

Belangengroep 

Hoewel er al een pont vaart tussen Buitenkaag en Kaag werd de Van Lent-pont ook gebruikt voor het 

overzetten van eilanders. Sinds overlastmeldingen van de Belangengroep Buitenkaag gebeurt dat niet 

meer sinds half november. 

Die Belangengroep heeft dit jaar 42 meldingen gedaan bij de gemeente omdat er situaties zouden zijn 

die de verkeersveiligheid in gevaar brengen. De gemeentelijke handhavers zijn tien keer ter plaatse 

geweest en hebben één keer een vrachtwagen gezien die langer dan 20 minuten op de pont moest 

wachten. Er zijn voor de toekomst extra controles ingepland. Parkeren op een fietsstrook of de weg is 

verboden. Als dat wordt geconstateerd wordt er bekeurd.  
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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)






