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Hospice wil samenwerken
Annelies Karman
a.karman@hdcmedia.nl

Nieuwe Wetering ✱ Hospice Amandi komt mogelijk op de plek waar
voorheen basisschool de Meerpaal
zat, aan de Noordveenweg in Nieuwe Wetering. Daarover hakt het bestuur deze week een knoop door.
Het liefst wil het bijna-thuis-huis in
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Amandi mogelijk in Nieuwe Wetering, in pand met ontmoetingsplek

een nieuw te bouwen pand, samen
met sociale huurwoningen en een
ontmoetingsplek voor dorpsbewoners.
,,Op die manier kunnen we het stervensproces dichterbij de mensen en
de maatschappij brengen’’, legt Jenny van Velzen uit. Ze is bestuurslid
van Hospice Amandi, dat inwoners
van Kaag en Braasem die stervende
zijn, een ’liefdevolle plek wil bieden
die zoveel mogelijk op de thuissitu-

Bentwoud helpt
bijen in nood

atie lijkt’. Vrijwilligers en familieleden staan de gasten bij. Amandi wil
twee bedden, met aparte badkamers, logeerkamers, een gezamenlijke woonkamer, een tuin en een
keuken.
Het is een moeilijke beslissing in deze tijd, geeft Van Velzen aan. ,,Het is
lastig nu, maar uit ons onderzoek is
gekomen dat er behoefte is aan een
hospice in Kaag en Braassem. Het is
nog maar de vraag of dat straks ook

echt blijkt.’’ Het is geen gemakkelijke opgave om het geld rond te krijgen. ,,Kaag en Braassem biedt ons de
grond voor een redelijke prijs aan,
maar verder heeft gemeente weinig
financiële ruimte’’, weet Van Velzen.
Vandaar dat Hospice Amandi helemaal afhankelijk is van giften, fondsen en legaten. Inwoners van Nieuwe Wetering ontvangen het initiatief met open armen, bleek eerder
uit een rondgang.

Bibliobus komt
minder vaak
Kaag en Braassem ✱ De bibliobus doet vanaf 5 mei de dorpen
in Kaag en Braassem minder
vaak aan. In zowel Hoogmade,
Rijpwetering als Woubrugge
komt de bus alleen nog op
maandagen, niet elke week,
maar om de week. In Leimuiden
blijft de bus wekelijks op vrijdagen rijden, maar worden de
tijden aangepast. In Rijnsaterwoude verandert niets. Het
terugschroeven is het gevolg van
een bezuiniging van de gemeente. In januari sloot de vestiging
van Oud Ade al. ,,We vinden het
jammer dat we terug moeten’’,
zegt Lineke Morreau van de
bibliotheek Rijn en Venen.
,,Maar de gemeente moet ook
keuzes maken.’’ De dienstregeling staat op de site van deze
krant, sectie Rijn en Veen.

T-steiger bij
Wijde Aa
Woubrugge ✱ De Wijde Aa
krijgt een T-vormige zwemsteiger. Dit heeft de Dorpsraad
Woubrugge afgesproken met
het hoogheemraadschap Rijnland. Omdat deze steiger een
stuk verder van de kant af komt
dan de vorige, komt de drijvende vlonder niet terug. Na de
dijkverzwaring van vorig jaar
bleef er weinig over van de
zwemplek. Kinderen konden
moeilijk uit het water klimmen
en het ligveldje was modderig.
,,De hele zwemplek wordt opgeknapt, ik ga ervan uit dat de
steiger er voor het zwemseizoen
komt’’, vertelt dorpsraadbestuurder Jan Veraard.

Martin Verkerk
bij Haasbeek

Initiatiefnemer Johan van Ruiten.
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Kaasmuseum in Kaag dit najaar af
Annelies Karman
Kaag ✱ Het Boeren-Leidsekaasmuseum gaat niet dit voorjaar open,
maar pas in september. Dat zegt
boer en initiatiefnemer Johan van
Ruiten. Het kaasmuseum komt in
een veestal van de boerderij waar de
familie Van Ruiten al generaties
lang echte ’Boeren-Leidsekaas met
sleutels’ maakt.
,,Het duurt langer dan gepland’’,
constateert Van Ruiten, die straks de

vijfde generatie kaasmaker is als hij
de boerderij van zijn ouders overneemt. ,,Ik had onderschat hoeveel
tijd het kost om een museum te beginnen. Gelukkig zijn de vergunningen bijna rond en kunnen we
gaan verbouwen.’’
Hij had het liefste gezien dat het dit
voorjaar af zou zijn. Nu al heeft de
kaasboerderij een winkel, waar in de
zomer ook ijs wordt verkocht. Het
zou mooi zijn geweest als het museum dit seizoen al kon draaien. Toch

vindt hij het niet erg dat het nu dit
najaar wordt. ,,We hebben er nog
steeds zin in en blijven enthousiast.
We pakken het professioneler aan
dan eerst het idee was. Het moet
echt netjes worden, we doen het in
één keer goed. Daarom hebben we
nu een architect die ons helpt.’’
Wie gaat dat allemaal betalen? ,,Wij
zelf, met een eigen investering, aangevuld met Europese subsidie. We
blijven binnen het budget.’’ Het is
de bedoeling dat het museum straks

ook geld gaat opleveren voor het
boerenbedrijf.
Het
Boeren-Leidsekaasmuseum
wordt zo’n honderd vierkante meter
groot, dat is ongeveer een rijtjeshuis
qua oppervlakte. De vloer wordt
vlak gemaakt en in de schuur wil de
familie Van Ruiten een expositie
met authentieke gereedschappen en
beeldmateriaal, veel van Van Ruiten
zelf. Bezoekers kunnen er zelf geen
kaas maken, vanwege strenge hygienische regels.

Alphen aan den Rijn ✱ De Alphense tennisser Martin Verkerk komt zaterdag naar de
Alphense boekhandel Haasbeek
om zijn biografie te signeren.
Het boek Extreem, over zijn
leven en sportcarrière, verschijnt
deze week. Vanaf 16.00 uur
wordt Verkerk geïnterviewd
door auteur Martin Vriesema,
aansluitend zet hij handtekeningen.

Dorpsraad is
officieel een feit
Leimuiden ✱ De Dorpsraad van
Leimuiden zit sinds gisteravond
officieel in het zadel. 120 mensen zijn lid, zei Wieze van Elderen gisteren, toen nog als secretaris van de dorpsraad in oprichting. ,,Een heel mooi aantal’’,
stelt ze tevreden. De dorpsraad
wil voorkomen dat Leimuiden
ondersneeuwt in de gemeente
Kaag en Braassem.

